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RESUMO
Durão, A.C.C.S., Efeito da fumaça do cigarro no sistema nervoso central em um
modelo de inflamação sistêmica. 2014. 95 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade
de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
O Tabagismo é uma das principais causas de doenças crônicas não transmissíveis,
afetando cerca de 1,6 bilhões de pessoas até 2030. Políticas de controle do tabagismo
foram criadas para evitar a contaminação de indivíduos não fumantes pela poluição
tabagística ambiental. Descritas principalmente no pulmão, pouco se sabe sobre a
ação da fumaça do cigarro no sistema nervoso central (SNC). O presente estudo tem
como objetivo avaliar os efeitos da exposição à fumaça do cigarro, por 15 dias
consecutivos, em um processo de inflamação sistêmica induzida por LPS. Para tanto,
camundongos C57BL/6 foram expostos a uma mistura de fumaça central e lateral do
cigarro referência 3R4F (Universidade de Kentucky, EUA). No último dia, os animais
foram desafiados com LPS iv. (0,1 µg/animal) ou salina, formando os grupos CO –
controle, FU – fumaça do cigarro, LPS – desafio com LPS e FPS – fumaça do cigarro
e desafio com LPS. As amostras foram processadas de maneira a realizar as análises
de RT-PCR para os primers IL-6, IL-1β, TNF-α, TLR2, TLR4 e iNOS, além da dosagem
por ELISA das citocinas IL-6, IL-10, IL-1β e TNF-α e western blot para a proteína P65.
Nossos resultados demonstraram um aumento da transcrição dos genes TLR2, TLR4
e iNOS, em todas as estruturas analisadas no período de 2 horas de eutanásia após
o desafio com LPS no grupo FPS em relação a todos os outros grupos estudados. Já
no período de 4 horas após o desafio foi possível observar um aumento dos genes IL1β e TNFα em ambos grupos que receberam o desafio com o LPS no hipocampo,
estriado, córtex e cerebelo, sugerindo que a influência da fumaça do cigarro se de
apenas 2 horas após o desafio, uma vez que no período de 4 horas observamos
apenas o efeito do LPS. Os resultados da dosagem de citocinas sugerem que, no
período de 4 e 6 horas após o desafio, a citocina anti-inflamatória IL-10 está diminuída
no hipocampo e no córtex pré-frontal no grupo FPS em relação a todos os outros
grupos estudados. Porém é possível observar um aumento estatisticamente
significativo da mesma citocina no cerebelo para o grupo exposto apenas à fumaça
do cigarro. Nossos dados sugerem que o processo inflamatório no SNC ocorra de
maneira diferenciada dependendo da região estudada, e do período analisado.

Palavras Chave: Fumaça do cigarro, Sistema Nervoso Central, Inflamação

ABTRACT
Durão, A.C.C.S., Effect of cigarette smoke on the central nervous system in a
model of systemic inflammation. 2014. 95 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade
de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.
Cigarette smoking is a major cause of chronic non-communicable diseases, affecting
approximately 1.6 billion people up to 2030. Tobacco control policies were created in
order to prevent contamination of non-smokers by environmental tobacco smoke.
Described primarily in the lung, little is known about the action of cigarette smoke in
the central nervous system (CNS). The present study aims to evaluate the effects of
cigarette smoke exposure for 15 consecutive days in a process of systemic
inflammation induced by LPS. To this so, C57BL/6 mice were exposed to a mixture of
mainstream and sidestream cigarette smoke reference 3R4F (University of Kentucky,
USA). In the last day, animals were challenged with LPS iv. (0.1 µg/animal) or saline
and divided into the following groups: CO - control, FU - cigarette smoke, LPS - LPS
challenge and FPS - cigarette smoke and LPS challenge. The samples were
processed in order to perform the RT-PCR analysis for IL-6, IL-1β, TNF-α, TLR2, TLR4
and iNOS primers, ELISA assay of IL-6, IL-10, IL-1β and TNF-α and western blot for
p65. Our results showed an increase in transcription of TLR2, TLR4 and iNOS genes
in all structures analyzed within 2 hours of euthanasia after LPS challenge in the FPS
group compared to all other groups. Beside this 4 hours after challenge was observed
an increase of IL-1β and TNF genes in both groups that received the challenge with
LPS in the hippocampus, striatum, cortex and cerebellum, suggesting that the
influence of cigarette smoke can be observed only 2 hours after the challenge, justified
since in a time period of 4 hours we can only observe the effect of LPS. The results
suggest that cytokine assay, between 4 and 6 hours after challenge, the antiinflammatory cytokine IL-10 is decreased in FPS group in the hippocampus and
prefrontal cortex. But it is possible to observe a statistically significant increase in the
same cytokine in the cerebellum exposed only to cigarette smoke group. Our data
suggest that the inflammatory process in the CNS occurs differently depending on the
region studied, and the period analyzed.

Key words: Tobacco smoke, Central Nervous System, Inflammation
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Tabagismo

1.1.1. Epidemiologia

O último relatório anual de drogas das nações unidas (UNODC, 2012)
demonstrou que o uso do tabaco tem crescido em países em desenvolvimento e
declinado em países desenvolvidos.
Estudo realizado pela OMS em 2002 relaciona o uso de drogas com
aproximadamente 200 mil mortes por ano, levando ao resultado de 11,2 milhões de
“anos de vida” perdidos, sendo 5 anos para cada 100 usuários de tabaco.
Ainda segundo a OMS (2008), 61% de todas as mortes ocorridas no mundo em
2005 foram causadas por doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O mesmo
padrão pode ser observado no Brasil. O tabagismo é um dos fatores agravantes para
DCNT e por isso representa um grande problema de saúde pública, uma vez que
aumenta o risco de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doenças
coronarianas, entre outros.
Estima-se que entre 2000 e 2030 o número de fumantes passará de 1,2 bilhões
para 1,6 bilhões, sendo que o número de mortes atribuíveis ao tabagismo aumentará
de 4,9 para 10 milhões neste período (OMS, 2008).
Conforme relatório da UNODC (2012), estudo realizado nos EUA demostrou que
o uso do tabaco tem seu início por volta dos 18-25 anos juntamente com o álcool,
sendo ambos um hábito duradouro como pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1: Prevalência do consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas no ano de 2010 nos Estados
Unidos. Distribuição etária (UNODC, 2012)

O reconhecimento de que a expansão do tabagismo é um problema mundial fez
com que, em maio de 1999, durante a 52ª Assembleia Mundial da Saúde (AMS), os
Estados Membros das Nações Unidas propusessem a adoção do primeiro tratado
internacional de saúde pública da história da humanidade, negociado sob os domínios
da OMS: a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.
Esse tratado articula um grupo de ações baseadas em evidências para
responder à globalização da epidemia do tabagismo, onde se tem por objetivo
“proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências
sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição
à fumaça do tabaco, proporcionando uma referência para as medidas de controle do
tabaco a serem implementadas pelas partes nos níveis regional, nacional e
internacional, a fim de reduzir de maneira contínua e substancial a prevalência do
consumo e a exposição à fumaça do tabaco” (MS – CQCT, 2011).

1.1.2. Fumo passivo

A principal diretriz da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco é a
diminuição da exposição ao fumo passivo, que é definido como a inalação da fumaça
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de derivados do tabaco, como cigarros e charutos, por indivíduos não fumantes em
ambientes fechados. Esta fumaça é denominada poluição tabgística ambiental (PTA)
(INCA 2011; IARC 2002).
A criança é o principal fumante passivo em residências de tabagistas, porém,
não é a única afetada. O feto é suscetível às consequências imediatas e tardias de
uma gestante fumante, uma vez que os elementos presentes na circulação materna
podem atravessar a placenta. Os recém-nascidos, além de inalarem a fumaça do
cigarro, são expostos aos componentes da mesma por meio do leite materno
(SALMÓRIA; OLIVEIRA, 2006).
Segundo o Instituto nacional do câncer (INCA), o fumante passivo sofre os
efeitos imediatos da PTA, tais como irritação nos olhos, manifestações nasais, tosse,
cefaleia, entre outros, além dos efeitos a médio e longo prazo, sendo os principais:
redução da capacidade funcional respiratória, aumento do risco de aterosclerose,
doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão, boca e laringe, além de
câncer de mama em mulheres pré-menopáusicas (OPAS, 2008).

1.1.3. Fumaça do Cigarro

A fumaça do cigarro foi identificada com mais de 4.700 substâncias e é composta
por uma fase particulada, constituída principalmente de nicotina, alcatrão e água, e
por uma fase gasosa, que representa 90% da fumaça e é composta principalmente
por monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e cianetos
(MELLO et al., 2005).
A PTA é formada pela fumaça central e a fumaça lateral. A fumaça central,
exalada após a tragada, passa primeiramente pelos filtros do cigarro e pelos pulmões
do fumante, e sua queima ocorre em temperaturas próximas a 950ºC, representando
15% da fumaça ambiental. A fumaça lateral é gerada por meio da queima lenta do
cigarro em temperaturas mais baixas que a central (350ºC), sendo a grande
responsável pela PTA, uma vez que constitui 85% de toda a atmosfera tabagista
(MELLO et al., 2001, MELLO et al., 2005, SALMÓRIA, OLIVEIRA, 2006).
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A fumaça central é a principal fonte de exposição do fumante ativo, que absorve
a maior parte da nicotina, sendo esta concentração variável de acordo com a
composição de cada cigarro, a taxa de consumo e os hábitos de cada fumante
(frequência de tragada, profundidade da inalação e duração). Vale ressaltar que o
fumante ativo é capaz de controlar de maneira eficiente a “nicotinemia”, ou seja, a
concentração de nicotina no sangue, de acordo com os efeitos psicofarmacológicos
desejados (MELLO et al., 2005).
A fumaça lateral é mais prejudicial que a fumaça central, uma vez que não passa
nem pelo filtro do cigarro nem pelo pulmão dos fumantes ativos, além de ser formada
por uma combustão incompleta, o que faz com que ela seja composta por maiores
quantidades de substâncias tóxicas e carcinogênicas, apresentando concentrações
de

nicotina,

alcatrão

e

monóxido

de

carbono

de

duas

a dez vezes mais elevadas que na fumaça central (MELLO et al., 2005; OPAS, 2008).
A composição de cada cigarro varia de acordo com o tipo de folha de tabaco
empregada, além de sua manufatura, região de plantio e das técnicas de
processamento e fermentação utilizadas, fazendo com que cada cigarro queime de
uma maneira particular e produza uma fumaça com diferentes proporções de
elementos (MELLO et al., 2001).
Alguns componentes da fumaça do cigarro se destacam quando relacionados
em estudos toxicológicos. É o caso, por exemplo, da amônia, componente de maior
irritabilidade da fumaça do cigarro e responsável pela alcalinização da fumaça levando
ao aumento da absorção da nicotina, o que facilita o processo de dependência (INCA,
2011). Outro exemplo a ser citado são os componentes lipofílicos como a nicotina e o
benzeno, que possuem alta taxa de permeabilidade na barreira hematoencefálica
(BHE), facilitando, desta forma, sua entrada no sistema nervoso cenral (SNC)
(DUARTE et al., 2006; INCA, 2011).
Estudos demostram que a exposição à fumaça do cigarro é capaz de levar a
alterações inflamatórias no pulmão, como, por exemplo, aumento da liberação de
citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, TGF-β, IL-6 e IL-1β), além de levar ao aumento de
células inflamatórias no lavado bronco alveolar (BALF), compostas principalmente por
monócitos e macrófagos (MILLER et al., 2002; THATCHER et al., 2008; JIANG et al.,
2010; SIMONE et al., 2011).
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1.2. O sistema imune

1.2.1. Conceitos Básicos

Imunidade é um conceito antigo e pode ser definido como a resistência a
substâncias estranhas, sejam elas micro-organismos e macromoléculas como
proteínas e polissacarídeos. O sistema imune é o responsável por formular a resposta
coordenada de seus componentes a fim de eliminar estes patógenos, bem como
proporcionar um estado de resistência à reinfecção pelo mesmo. Outro ponto a ser
destacado é a sua importância na manutenção da homeostase, seja atuando no
reparo tecidual ou até mesmo nos processos de aprendizagem e plasticidade neuronal
(Calich e Vaz, 2009; TIAN et al., 2012).
O sistema imunológico dos mamíferos pode ser didaticamente separado em
duas etapas. A primeira é conhecida como Resposta Imune Inata, a qual funciona
como um sensor do organismo, sendo capaz de reconhecer agentes externos por
meio de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), assim como fatores
intrínsecos desencadeados por morte celular, em que são reconhecidos os padrões
moleculares associados ao dano (DAMPs). Tal resposta apresenta baixa
especificidade e ação imediata, compreendendo fatores celulares, tais como
neutrófilos, macrófagos, eosinófilos e células dendríticas; fatores físicos e químicos,
como epitélio e pH gástrico; e fatores humorais, como o sistema complemento e
defensinas (SEHGAL et al., 2000; ABBAS et al., 2011).
A Resposta Imune Adaptativa consiste em mecanismos mais específicos, cuja
magnitude e capacidade de defesa aumentam após cada exposição ao patógeno pelo
processo de memória imunológica. Neste caso, há linfócitos diferenciados circulantes
e não circulantes, que são ativados na presença de antígenos específicos,
respondendo com uma maior velocidade. Dentre os mecanismos envolvidos neste tipo
de resposta, merecem destaque as ações celulares, desencadeadas pelos linfócitos
T, e humorais, pelos plasmócitos com a secreção de anticorpos (ABBAS et al., 2011).
O reflexo da resposta imune, seja ela inata ou adquirida, se encontra no processo
inflamatório.
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A inflamação pode ser definida como um processo pelo qual os leucócitos e as
proteínas plasmáticas circulantes infiltram o sítio danificado, são ativados e iniciam o
processo de ataque ao agente invasor ou reparo tecidual, sendo a grande responsável
pela homeostase do organismo. Ela representa a principal manifestação clínica da
resposta imune inata e possui como sinais cardinais a dor, o rubor, o calor, o tumor e,
em determinados casos, a perda de função (SEHGAL et al., 2000; ZIPP e AKTAS,
2006; ABBAS, 2011).
As células como macrófagos e mastócitos residentes são responsáveis pela
produção e liberação de uma variedade de fatores pró-inflamatórios como citocinas,
quimiocinas e aminas vasoativas, mas para que isto ocorra é necessário o
reconhecimento das PAMPs por meio dos receptores da imunidade inata, como os
TLRs, dando início ao processo inflamatório (LIBBY, 2007; MEDZHITOV, 2008;
KUMAGAI et al., 2008; MEDZHITOV E HORNG, 2009; KAWAI, AKIRA 2009).

1.2.1. Receptores de reconhecimento padrão

Descrito primeiramente em drosófilas, os receptores de reconhecimento padrão
(PPRs) são capazes de distinguir “self” do “non-self” e assim ativar as células do
sistema imune, como os macrófagos e as células dendríticas. Seus produtos de
reconhecimento são conhecidos como PAMPs e variam entre lipídeos, proteínas,
lipoproteínas, açúcares e ácidos nucleicos (MEDZHITOV et al, 1997, KAWAI, AKIRA
2009, YOKOTA et al., 2010).
Existem 3 tipos básicos desses receptores: os RIG-I-like (RLRs), que constituem
os receptores gene 1 ácido retinoico induzível (RIG-1) e os genes associados à
diferenciação de melanoma (MDA5); os receptores nucleotide binding-oligomerization
domain (NOD)-like que compõe principalmente os receptores NOD1, NOD2, NALP3
e os Toll like receptors (TLRs), os quais até o momento foram descritos 13 na espécie
humana (KAWAI, AKIRA 2009; Calich e Vaz, 2009; YOKOTA et al., 2010).
O primeiro receptor TLR a ser descrito em humanos foi o TLR4 pelo grupo de
Medhiztov em 1997, em função de sua similaridade com o receptor “Toll” encontrado
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nas drosófilas, que era capaz de desencadear uma resposta inflamatória frente a um
patógeno desconhecido.
Nos dias de hoje é amplamente conhecida a capacidade do TLR4 em reconhecer
o LPS, um lipopolissacarídeo expresso na parede celular de bactérias Gramnegativas. Quando reconhecido, o LPS é capaz de desencadear uma resposta
inflamatória local ou sistêmica, dependendo de sua concentração ou local de
aplicação, por meio da ativação do fator de transcrição NF-B (GLEZER et al., 2003;
LIBBY, 2007; MEDZHITOV, 2008; MEDZHITOV E HORNG, 2009).

1.2.2. O mediador trascricional NF-κB

O NF-B foi primeiramente descrito como responsável pela ativação do promotor
das células B. É constituído por uma família de 5 membros, sendo formado de homoou heterodímeros por meio da combinação das subunidades p65 (também chamada
de RelA), p50, p52, c-Rel e RelB, sendo mais frequente a combinação de p65 com
p50 (GLEZER et al., 2003, KAWAI, AKIRA 2009).
Presente de maneira constitutiva nas células, o NF-B é considerado essencial
nos processos de desenvolvimento, plasticidade e neurodegeneração, uma vez que é
capaz de induzir a transcrição de genes para citocinas inflamatórias, óxido nítrico
sintase induzida (iNOS), ciclo-oxigenase II, inibidores de apoptose entre outros
(GLEZER et al., 2003; Calich e Vaz, 2009; ABBAS, 2012).
Sua ativação se dá principalmente pela ligação de uma PAMP ao seu respectivo
PPRs, como é o caso da ligação do LPS com o TLR4, ativando a via dependente de
MyD88 (myeloid differentiation primary response gene 88) (Figura 2) (KAWAI, AKIRA
2009; YOKOTA et al., 2010; KUMAGAI, AKIRA 2010).
Para ser reconhecido pelo receptor, o LPS deve estar ligado a uma proteína
conhecida como LPS binding protein (LBP), que está presente tanto em sua forma
solúvel quanto ligada à membrana celular. Este primeiro complexo se liga ao CD14,
um glicosilfosfatidilinositol responsável pela apresentação do complexo LPS-LBP ao
receptor TLR4. Para que este receptor seja ativo é necessária sua homo-dimerização
e ligação com uma proteína de membrana (MD-2) responsável pela exposição dos
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sítios catalíticos (KUMAGAI et al., 2008; KAWAI, AKIRA 2009; KAWAI, AKIRA 2010;
YOKOTA et al., 2010).
A ativação das IRAKs leva à formação de um complexo entre a TARF6 e o
conjugado enzimático ubiquitina E2, resultando na ativação da quinase fator de
crescimento 1 (TAK1) e sua complexação com a "binding protein" TAB1. O conjugado
formado é o responsável pela ativação do complexo IKK, formado pelas subunidades
IKKα, IKKβ (catalíticas) e a IKKγ (NEMO - regulador). Desta forma, a ativação do NFB se dá pela fosforilação e conseguinte liberação do seu bloqueador IκB nas serinas
32 e 36. Ao ser fosforilada, a proteína IκB libera o NF-κB que será então translocado
para o núcleo (GLEZER et al., 2003; KUMAGAI et al., 2008; KAWAI, AKIRA 2009).

Figura 2: Via de ativação do NF-κB. Após ser blindado pelo LPB o LPS é reconhecido pelo TLR4.
Após o reconhecimento, sítios TIR são recrutados e ativam a via que culmina com a fosforilação do
IκB e liberação do NF-κB, a qual é translocado para o núcleo.
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1.2.3. Mediadores inflamatórios

Além de receber estímulo do LPS, o NF-B tem sua ativação regulada pela luz
ultravioleta, intermediários de espécies reativas do oxigênio, óxido nítrico (NO) e
citocinas como IL-1β e TNFα (GLEZER et al., 2003, KAWAI, AKIRA 2009).
As citocinas representam um papel importante no decurso de um processo
inflamatório, pois além de ativarem a via do NF-κB também são produtos de sua
ativação. Formada por pequenos polipeptídeos e secretada por células como
linfócitos, macrófagos e células dendríticas, as citocinas têm a capacidade de
influenciar o funcionamento celular, bem como sua diferenciação (GRAY, BLOCH
2012).
As citocinas podem ser classificadas de acordo com o a natureza da resposta
imune, além do tipo celular na qual irão atuar e da sua localização. Existem 3 grandes
classificações para as citocinas: as da imunidade adaptativa que representam a
interleucina 21 (IL-21), a interleucina 9 (IL-9) e a interleucina 2 (IL-2); dos sinais próinflamatórios, como as interleucinas 1 (IL-1), 6 (IL-6) e o TNFα; e dos sinais antiinflamatórios, cujos principais representantes são a interleucina 10 (IL-10) e o fator de
crescimento tumoral (TGF-β). Estes polipeptídeos agem de maneira balanceada a fim
de manter a homeostase do organismo, sendo algumas de suas funções descritas a
seguir (TURNER et al., 2014).
A família da IL-1 é composta por aproximadamente 11 membros, sendo os
principais representantes a IL-1α e a IL-1β. Descrita primeiramente como agente
pirogênico, a IL-1β é um potente agente pró-inflamatório sendo responsável por
mediar a diferenciação dos linfócitos T helper (Th), especialmente os Th17
(BORASCHI et al., 2011; SANTARLASCI et al., 2013).
A IL-1α e a IL-1β são sintetizadas por diferentes tipos celulares como monócitos,
macrófagos, neutrófilos e macrófagos residentes. A ativação destas citocinas pode
ser direta, como no caso da IL-1α que atua como pró-IL-1α, ou dependente de fatores
externos, como a IL-1β a qual necessita da clivagem da pró-IL-1β em IL-1β ativa pela
caspase 1 presente nos inflamossomas (AREND et al., 2008; DINARELLO et al.,
2009; CASANOVA et al., 2011).
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O TNFα foi identificado na década de 70 como um fator responsável pela necrose
tecidual em alguns tipos de tumores, tanto “in vivo” como “in vitro”, sendo sua síntese
realizada como um precursor transmembrânico o qual é transportado pelo reticulo
endoplasmático até a superfície celular (TRACEY et al., 2008; STOW et al., 2009).
O TNFα é secretado principalmente por macrófagos ativos, mas também pode
ser secretado por outras células como monócitos, células T, linfócitos NK, fibroblastos
e neurônios. Sua ação está centrada no papel pró-inflamatório da imunidade inata,
sendo o principal mediador inflamatório, participando da indução de citocinas,
aumento da expressão de moléculas de adesão e fatores de crescimento, além de
estimulo de proliferação celular (TURNER et al., 2014).
Conhecida por suas funções, a IL-6 pode ser produzida e secretada por uma
gama de células como os linfócitos B e T, hepatócitos e células da medula óssea.
Desta forma, é capaz de realizar diversas funções dependendo de sua localidade, tais
como hematopoese, maturação final dos linfócitos B, além da ativação e diferenciação
das células T (KISHIMOTO, 2010).
Como principal representante anti-inflamatório, a IL-10 foi descrita primeiramente
como produto exclusivo dos linfócitos Th2. Porém, com o passar do tempo, foi
descoberta sua produção e liberação por outras células, como linfócitos Th1 e Th17,
monócitos, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas, entre outras. Sua principal
função é inibir as citocinas pró-inflamatórias como a IL-1, IL-6 e o TNFα, bem como
as quimiocinas. No entanto, a IL-10 também inibe a apresentação de antígenos por
meio do bloqueio da expressão do MHC II, receptor responsável pela apresentação
dos antígenos às células T CD4+ e de moléculas coestimulatórias, como CD80 e CD86
(CHATTERJEE et al., 2014).
Outro fator importante no decurso de um processo inflamatório é o NO. Sua
formação decorre da conversão de arginina em citrulina pela ação das enzimas oxido
nítrico sintase (NOS). Existem três tipos de NOS: a endotelial (eNOS), a neuronal
(nNOS) e a induzível (iNOS). As duas primeiras são constitutivamente expressas em
células endoteliais, neurônios, glia, plaquetas, mastócitos, entre outros (LEITÃO et al.,
2011). As principais funções do NO são manutenção da pressão arterial,
neurotransmissão, mecanismos de defesa antimicrobiana e modulação da resposta
imune (HALL et al., 2011).
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A iNOS não é detectável em condições basais, aparecendo somente quando
estimulada por moléculas como o LPS e citocinas. Sua síntese é induzida de duas a
quatro horas após a exposição ao agente, uma vez que requer síntese proteica para
sua expressão. Após a indução, a iNOS permanece ativada por vinte horas e sintetiza
NO em concentrações nanomolares, mil vezes maiores que a eNOS, sendo a
responsável pela grande produção de NO na inflamação (DAVIES et al.,1995;
TAYLOR e GELLER, 2000).
Como visto anteriormente, a resposta imune é especializada e ocorre de maneira
organizada. Entretanto, quando o assunto é o SNC, o sistema imune se comporta de
modo distinto.

1.2.4. Neuroinflamação

Por muitos anos se acreditou que o SNC fosse um sítio “imunoprivilegiado” por
possuir características únicas, tais como menor expressão de moléculas do complexo
de histocompatibilidade (MHC) de classes I e II no parênquima cerebral, indução de
apoptose de linfócitos T, ausência de vasos linfáticos, limitação da produção de
citocinas pró-inflamatórias (TNFα e IL-1) e presença da BHE, responsável pela
seleção de moléculas permeáveis presentes no sangue (MAN et al., 2007; CHANG et
al., 2008; ENGELHARDT et al., 2011).
Nos últimos anos, tal definição começou a ser questionada uma vez que as
células T ativadas eram capazes de penetrar a BHE, principalmente em regiões
perivasculares dos órgãos circunventriculares (plexo coroide, neuro-hipófise e
glândula pineal) e no líquido cefalorraquidiano, e iniciar o processo de vigilância
imunológica (CARSON et al., 1999, WILSON et al., 2010).
Em situações não fisiológicas, onde há a presença do patógeno no parênquima
cerebral, a resposta imune deve ser muito bem controlada, uma vez que pode levar a
perturbações funcionais e morte neuronal. Diversas doenças como Alzheimer e
Esclerose Múltipla são decorrentes de uma reação imunológica, seja ela por um
processo inflamatório, seja por um processo autoimune (ZIPP e AKTAS, 2006; ABBAS
2012).
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O principal componente responsável pelo início da reposta imune no SNC são
as células residentes, como astrócitos e microglia, que agem em conjunto
respondendo aos sinais de “perigo”, sendo capazes de secretar citocinas, quimiocinas
e NO, além de possuírem receptores para citocinas, TLRs e serem capazes de
apresentar antígeno para os linfócitos T infiltrantes (FARINA 2005, LI 2007, PRINZ
2011, CARSON et al., 1999, CARSON et al., 1999, KUMAGAI, AKIRA 2010).
É durante o processo de neuroinflamação que estas células são capazes de
alterar suas funções fisiológicas e morfológicas, além de aumentar a permeabilidade
da BHE. As células da microglia são as primeiras a terem sua morfologia alterada.
Quando ativadas, assumem uma forma ameboide fagocítica e migram para as regiões
onde há a presença do patógeno, sendo responsável pela remoção dos debris
celulares (TAKESHITA et al., 2012).
As células da microglia representam de 5% a 15% das células neuronais e se
encontram dispersas por toda a matéria cinza e branca, sendo possível localizar
diferentes populações em regiões distintas do SNC. São conhecidas principalmente
pela liberação de uma gama de citocinas, complementos e fatores de crescimento, os
quais estão relacionados à formação e à plasticidade sináptica. Estudos recentes
demonstraram sua capacidade em controlar a densidade dos espinhos dendríticos em
situações fisiológicas, uma vez que são sensíveis às perturbações neuronais
(TREMBLAY et al., 2010; PAOLICELLI et al., 2011)
De maneira constitutiva, a microglia expressa baixos níveis da proteína tirosina
fosfatase CD45 e do MHC II, além de expressar as integrinas CD11b e CD11c. Porém,
quando se torna ativa, a microglia é capaz de aumentar os níveis destas proteínas,
além de passar a expressar TLRs. Outra mudança significativa é o aumento dos níveis
de moléculas coestimulatórias como o CD40, CD80 e CD86, o que torna a célula
capaz de apresentar antígenos ao linfócito T e, desta forma, ativar a resposta imune
(CARSON et al., 1999, KUMAGAI, AKIRA 2010; TIAN et al., 2012)
Os astrócitos eram tradicionalmente conhecidos como células de suporte
neuronal, sendo os responsáveis pela homeostase do SNC (Figura 3a). Por
recobrirem cerca de 99% dos microvasos cerebrais, são responsáveis pela alta
seletividade na entrada de substâncias através da BHE no parênquima cerebral. Além
disso, alguns estudos demonstraram sua importância na regulação da resposta imune
inata e adaptativa local (BECHMANN et al., 2007; FARINA et al., 2007)
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Em um processo de neuroinflamação, os astrócitos são capazes de expressar
receptores TLRs e de manose, além de secretarem citocinas, quimiocinas e fatores
neurotróficos capazes de se ligar a outras células da glia e neurônios. As citocinas
liberadas são então responsáveis pela abertura da BHE e recrutamento de células
imunes periféricas para o parênquima cerebral, ocasionando a amplificação tanto da
resposta inata inicial, quanto do início da adaptativa, culminando com a eliminação do
agente infeccioso e restauração da integridade tecidual.

Figura 3: Ilustração da interação entre neurônios, astrócito e microglia no SNC em condições normais (A) e patológicas
(B). Adaptado de: TIAN et al., 2012

1.3. Fumaça do cigarro e inflamação

A maior parte dos trabalhos envolvendo fumaça do cigarro foi conduzido tendo
como objetivo principal o tecido pulmonar. Tal fato pode ser justificado pela alta
prevalência da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), atingindo mais de 14
milhões de pessoas nos EUA (MILLER et al., 2002).
A DPOC é uma inflamação caracterizada por uma obstrução progressiva e quase
totalmente irreversível das vias aéreas. Essa obstrução é consequência de mudanças
estruturais como remodelamento nas vias aéreas, caracterizada por fibrose
adventícia, hiperplasia das células do muco e aumento do músculo liso das vias
aéreas em massa, além de enfisema (PERA et al., 2010).
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Em fumantes crônicos, o processo de DPOC é constantemente presente, uma
vez que a fumaça do cigarro é capaz de ativar a cascata inflamatória das vias aéreas,
liberando citocinas e quimiocinas que causam dano ao epitélio pulmonar, além de
aumentar a permeabilidade vascular e de levar ao recrutamento de macrófagos e
neutrófilos (SIMONE et al., 2011).
Jiang et al. (2010) demonstraram que a exposição à fumaça do cigarro durante
2 horas ao dia por 16 dias levou ao aumento de células inflamatórias no BALF,
caracterizado principalmente por monócitos e macrófagos. As citocinas também
seguiram este aumento, sendo detectadas diferenças nos níveis de TNF-α, TGF-β, IL6 e IL-1β em relação ao controle.
Thatcher et al. (2008) demonstraram que camundongos expostos à fumaça do
cigarro por meio de equipamento específico (máquina de fumar - CH Technologies,
Westwood, NJ) por 6 vezes na semana durante 2 semanas apresentaram aumento
das células inflamatórias no BALF, sendo principalmente macrófagos e neutrófilos.
No contexto apresentado, é possível comprovar a capacidade da fumaça do
cigarro em induzir o processo inflamatório no pulmão, já que há aumento de citocinas
pró-inflamatórias (IL-6, IL-1β e o TNF-) e do número de células inflamatórias no BALF
(MILLER et al., 2002; THATCHER et al., 2008; JIANG et al., 2010; SIMONE et al.,
2011).
O grupo de Khanna et al. (2012) deu início ao estudo da influência da exposição
à fumaça do cigarro na neuroimunologia. Seus resultados demonstraram que uma
exposição passiva à fumaça do cigarro por 45 dias provocou um aumento de genes
pró-inflamatórios como IL-6, IL-1β e TNFα no SNC de ratos Lewis. Entretanto, não foi
avaliado qual o efeito da fumaça do cigarro na presença de um estímulo inflamatório.
Mais ainda, o estudo de Khanna et al. (2012) avaliou o SNC como um todo e não as
particularidades das respostas das diferentes estruturas encefálicas e nem o decurso
temporal da resposta inflamatória que pode ser eliciada pela fumaça do cigarro na
presença e na ausência de estímulo inflamatório.

Objetivos
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2. OBJETIVOS

Avaliar os efeitos da fumaça do cigarro nas estruturas encefálicas hipocampo,
estriado, córtex pré-frontal e cerebelo, em um modelo de inflamação sistêmica
induzida por LPS em camundongos C57BL/6.

Estratégias para se alcançar o objetivo

 Avaliar a ativação do NF-B por meio de western blot da proteína P65.
 Quantificação por ELISA e transcrição gênica das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10 e
TNF
 Avaliar a transcrição de iNOS, TLR2 e TLR4 por Real Time PCR.

Materiais e Métodos
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1.

PROTOCOLO DE EXPOSIÇÃO

Camundongos C57BL/6, provenientes do biotério da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, mantidos em ciclo de 12 horas claro/escuro (07h – 19h),
com água e comida à vontade, foram expostos à fumaça do cigarro por 15 dias
consecutivos. A exposição à fumaça do cigarro ocorreu em dois horários, 9:00 e
16:00h, com duração de uma hora cada, conforme protocolo já estabelecido e utilizado
em outros trabalhos de nosso laboratório (Torres et al., 2012). Os animais do grupo
controle foram colocados em uma câmara semelhante e inalaram apenas ar sintético.
A exposição à fumaça de cigarro foi realizada dentro de uma câmara de
polipropileno (650x445x245mm) acoplada a um sistema Venturi onde um fluxo de ar,
dentro de uma tubulação suavemente cônica, produz uma pressão negativa (vácuo)
proporcional à velocidade do fluxo e às dimensões da tubulação e, dessa forma, a
fumaça do cigarro é direcionada aos animais dentro da câmara (Figura 3). Foram
utilizados os cigarros referência 3R4F produzidos pela Universidade de Kentucky
(EUA). Estes cigarros, desenvolvidos especialmente para pesquisa, garantem uma
uniformidade entre as unidades e permitem a comparação entre os diversos estudos
realizados por qualquer laboratório do mundo que os utilizem. A Tabela 1 apresenta
os constituintes do cigarro 3R4F.
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Sistema Venturi

Figura 4: Câmara de exposição à fumaça do cigarro (TORRES et al., 2012)

Tabela 1: Constituintes do cigarro padronizado 3R4F da Universidade de Kentucky

Constituintes

3R4F (mg/cig)

Nicotina

0,726

Alcatrão

9,4

Monóxido de Carbono

11,9

Benzeno

0,328

Benzopireno

0,0066

Tolueno

0,493

1,3-butadieno

0,236

Acetaldeído

0,4846

Acetona

0,2501

NOx

0,1912

Isopreno

0,1349

Após a última exposição (09h do 15º dia), os animais foram submetidos a uma
estimulação intravenosa (i.v.) de LPS provenientes de Escherichia coli (Sigma) na
concentração de 0,1 µg/animal ou de solução salina. Para a avaliação dos parâmetros
pró e anti-inflamatórios, como TLR2, TLR4, IL-1β, IL-6, IL10, TNF e iNOS, os animais
foram eutanasiados de acordo com o período apontado pela literatura a qual demostra
a ativação da via do NF-κB a partir de 2 horas após o desafio com LPS (PARRISH et
al., 2008, GLEZER et al., 2003), foram seguidos os períodos de 4 e 6 horas para
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demostrar um decurso do processo inflamatório. Os períodos de 2 e 4 horas foram
utilizadas para a verificação da expressão dos genes TLR2, TLR4, IL-1β, IL-6, IL10,
TNF e iNOS, além da dosagem de citocinas pela técnica de ELISA, e o de 6 horas
para a quantificação das citocinas.
Assim, foram propostos quatro grupos experimentais (n=6), como descrito a
seguir:
 Grupo Controle – (CO) – animais expostos ao ar sintético por 15 dias,
submetidos à salina i.v. .
 Grupo Fumante – (FU) – animais expostos à fumaça do cigarro por 15 dias,
submetidos à salina i.v..
 Grupo LPS– (LPS) – animais expostos ao ar sintético por 15 dias, submetidos
ao LPS i.v. .
 Grupo Fumante + LPS – (FPS) – animais expostos à fumaça do cigarro por 15
dias, submetidos ao LPS i.v. .

Os camundongos foram anestesiados com ketamina e xilazina (1:1) e
perfundidos com solução salina fria. O encéfalo foi rapidamente retirado e mergulhado
em solução salina fria. As estruturas encefálicas (cerebelo, córtex pré-frontal, estriado
e hipocampo) foram dissecadas sobre uma placa de petri gelada coberta por papel de
filtro embebido em solução salina gelada e congeladas em gelo seco. As estruturas
foram armazenadas em freezer a -80C até os ensaios de quantificação de citocinas
e PCR em tempo real.

3.2. DOSAGEM DOS PARÂMETROS BIOLÓGICOS

Foram utilizados como parâmetros biológicos da exposição a determinação de
carboxihemoglobina (COHb) em sangue total e de cotinina e nicotina em plasma. A
confirmação do processo inflamatório sistêmico foi determinada pela quantificação da
citocina TNFα em plasma.
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3.2.1. DETERMINAÇÃO DE CARBOXIHEMOGLOBINA (COHB)

Para a dosagem de COHb, utilizou-se o método de Beutler e West (1984)
modificado por Malheiro (1991). A modificação foi realizada na etapa de determinação
dos fatores de calibração durante a padronização do método, quando foi realizado
borbulhamento com N2 para evitar que o CO dissolvido na amostra interferisse nos
resultados. O princípio do método consiste na redução da hemoglobina com ditionito
de sódio formando hemoglobina reduzida (Hbred), a desoxihemoglobina. Este agente
reduz todas as formas de hemoglobina (metemoglobina e a oxihemoglobina), exceto
a COHb. Os fatores de calibração devem ser calculados para cada espectrofotômetro
e, no caso, os fatores obtidos foram: F1: 1,2814; F2: 0,7672 e F3: 1,9170.

A técnica utilizada no estudo está descrita a seguir.

A) Determinação dos fatores de calibração:

Em dois tubos de ensaio (A e B), adicionou-se 3,0 mL do hemolisado,
preparado pela diluição de 100 μL de sangue total de não-fumante em 12 mL de
solução hemolisante (tampão em água na proporção 1:10). No balão A, borbulhou-se
CO por 3 min enquanto no balão B borbulhou-se O2 por 15 min. Ambos os tubos foram
fechados imediatamente. As soluções com 100% de COHb e 100% de O2Hb foram
submetidas à corrente de N2 por 2,5 minutos. Os tubos foram imediatamente fechados
após o borbulhamento e 2,0 mL de cada solução foram diluídos com solução redutora
(25 mg de ditionito de sódio em 20 mL de solução tampão) em balões volumétricos de
25 mL. A leitura das absorbâncias das soluções A e B foram realizadas em 420 e 432
nm.
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B) Determinação da porcentagem de COHb:

Em um tubo de ensaio com tampa adicionou-se 0,1 mL de sangue total e 12
mL de solução hemolisante (tampão KH2PO4/K2HPO4 0,1M pH=6,85/água 1:10). Após
homogeneização por inversão a solução foi deixada em repouso por 10 minutos.
Então, 0,2 mL do hemolisado foram diluídos com 2,3 mL de solução redutora (25mg
de ditionito de sódio em 20 mL de tampão KH2PO4/K2HPO4 0,1M pH=6,85). A solução
foi tampada e deixada à temperatura ambiente por 10 minutos. Em seguida, a leitura
espectrofotométrica foi realizada em 420 e 432 nm, utilizando como branco a solução
redutora.

3.2.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COTININA E NICOTINA

A determinação de nicotina e da cotinina foi realizada em plasma por meio de
cromatografia em fase gasosa (Agilent Technologies 6890N) com detector de
nitrogênio/fósforo (MAN et al., 2006). Foram utilizados 150 µL de plasma diluídos em
150 µL de tampão fosfato 0,1M pH 6,0. O padrão interno utilizado foi o prolintano,
previamente diluído em metanol, em uma concentração final de 1 µg/mL.
As amostras foram submetidas à extração em fase sólida com cartucho de SPE
BOND ELUT CERTIFY 130 mg (VARIAN) previamente condicionados com 2,0 mL de
metanol e 2,0 mL de tampão fosfato 0,1 M pH 6,0 em seguida, o cartucho foi lavado
duas vezes com 3,0 mL de água milli-Q e 3,0 mL HCl 0,1 M. Após sete minutos de
secagem a vácuo (20 mbar), foram adicionados 9,0 mL de metanol. A eluição foi
realizada com solução de diclorometano/isopropanol/hidróxido de amônio (12:3:0,3)
recém preparada. Após secagem com N2 o analito foi ressuspendido com 50 µL de
metanol para injeção de 2,0 µL no CG.
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Parâmetros cromatográficos: Temperatura de injeção: 250ºC; Modo de injeção
splitless; HP-5MS 30x0,25x0,1 (Agilent, Palo Alto, CA, USA); Fluxo de Hélio: 1,2
mL/min; Forno: 100ºC, rampa 10ºC/min, temperatura final: 250ºC; Temperatura do
detector: 300ºC.

3.3.

PCR EM TEMPO REAL

 Extração do RNA

Todo o material utilizado era RNAse free. A homogeneização dos tecidos foi
feita em TRIzol® (Invitrogen). Adicionou-se 1mL do reagente para a homogeinização
e aguardou-se 5 minutos em temperatura ambiente. A seguir 200µL de clorofórmio
foram adicionados para separação das fases, agitou-se manualmente e aguardou-se
de 2 a 3 minutos. Os microtubos foram centrifugados a 12.000 g por 15 minutos à
temperatura de 4ºC, após este procedimento obteve-se a separação do RNA, DNA e
das proteínas. O RNA foi então separado em novo microtubo ao qual foram
adicionados 500µL de isopropanol. O conteúdo foi agitado em vórtex e deixado em
repouso a temperatura ambiente por um período de 45 minutos a 1 hora. Procedeuse nova centrifugação por 15 minutos em 12.000 g à 4ºC e o sobrenadante foi
descartado evitando contato com o precipitado de RNA. Adicionou-se 1mL de etanol
75% e centrifugou-se a 7.500 g por 5 minutos à 4ºC. Removeu-se o sobrenadante e
o precipitado foi seco em bancada por aproximadamente 5 minutos. Após a secagem,
o RNA foi ressuspendido em 25 µL de água ultra pura (RNAse/DNAse free). A
quantificação do RNA foi feita em NanoDrop 1000 (Thermo Scientific).
 Preparação do cDNA

Utilizou-se uma concentração de 1 µg/µL de RNA, diluído em 13µL de solução
aquosa RNAse/DNAse free. Adicionou-se então 1µL de Oligo dT e 1µL de dNTPmix

43

e esta mistura foi levada ao termociclador por 5 minutos à 65ºC, sendo a reação
seguida por incubação em gelo por 1 minuto. O próximo passo consistiu na adição de
4µL de first-strand Buffer (1:5), 1µL de DTT 0,1M e 1µL de Super Script III RT 200
U/µL. A solução foi novamente homogeneizada com a pipeta e levada ao
termociclador por 60 minutos à 50ºC no primeiro ciclo, 15 minutos à 70ºC no segundo
ciclo e posteriormente 5 minutos à 4ºC. O cDNA foi armazenado à -20ºC até realização
das análises.

 PCR em tempo Real

O cDNA preparado foi diluído em uma proporção de 1:5, sendo então utilizados
5µL da solução para cada análise. Foi preparado um meio reacional contendo 1µL de
20x Taqman Gene Expression Assay (os genes analisados foram TLR2, TLR4, iNOS,
IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α e como gene housekeepping foi utilizada a β-actina), 10µL
de Taqman Gene Expression Assay Master Mix (1:2) e 4µL de água ultra pura
(RNAse/DNAse free). Este meio foi pipetado nos tubos Strip® e em seguida foi
adicionado à solução de cDNA. A partir deste momento a reação foi levada ao
termociclador Applied Biosystems 7900HT Real-Time PCR System®.

Os primers analisados foram:

Primer

Locus

IL-1β

NM_008361

TNF-α

NM_013693.2

IL-6

NM_031168.1

TLR2

NM_011905.3

TLR4

NM_021297.2

iNOS

NM_010927.3

β-actina

NM_007393.3
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3.4. Western Blot

Com o intuito de verificar o início do processo inflamatório, ou seja, a ativação
do NF-κB, foi realizado um decurso temporal através da quantificação da subunidade
P65. Os primeiros períodos escolhidos foram 5, 10, 30, 60 e 90 minutos. Foram
também realizados testes para responder se há diferença entre as doses de 0,1
µg/animal e 1 mg/Kg de peso, bem como o processo de perfusão no período de 1 hora
após o desafio i.v. de LPS.
As estruturas coletadas foram homogeneizadas em tampão RIPA (NaCl 150mM,
Np-40 1%, Deoxicolato de Sódio 0,5%, SDS 0,1%, Tris 50mM para pH8,0) na
concentração de 1:5. A partir deste homogenato, o conteúdo proteico do material
isolado dos diferentes grupos foi dosado pelo método de Bradford (BioRad) (Bradford,
1979). As amostras foram submetidas à eletroforese por SDS-PAGE. Os materiais
foram diluídos em um mesmo volume de tampão Tris/HCl 125 mM, pH 6,8, contendo
2,5% (p/v) de SDS, 2,5% de 2-mercaptoetanol (2-ME), 4mM de EDTA e 0,05% de azul
de bromofenol, e as amostras foram então fervidas em banho-maria por 5 minutos. O
material foi aplicado em um gel de poliacrilamida e submetido a eletroforese com
corrente constante de 25 mA (LAEMMLI, 1970). Após a separação eletroforética, as
proteínas foram transferidas para uma membrana de PVDF (Millipore) de acordo com
a técnica descrita por Towbin et al. (1979). Os antígenos presentes na membrana de
PVDF foram submetidos à caracterização imunoenzimática. Após bloqueio com leite
desnatado (Molico, Nestlé) 5% em tampão Tris-Salina (Tris 10mM e NaCl 0,15M, pH
7,5), por 2 horas, as membranas foram incubadas overnight com o anticorpo
específico em concentração baixa (1:1000). Em seguida, as membranas foram
lavadas com Tris-Salina e incubadas por 2 horas com um anticorpo secundário
marcado com peroxidase (Amersham Biosciences). O excesso de conjugado foi
removido com mais um ciclo de lavagens e os antígenos foram revelados com o Kit
ECL (Amersham Biosciences) de quimioluminescência e analisadas quanto à
densidade das bandas marcadas, utilizando o programa ImageJ.
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As proteínas a serem analisadas por Western Blot foram:
Proteína

Peso molecular (KDa)

Proteína

Peso molecular (KDa)

P65

65

β-actina
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3.5.

DOSAGEM DE CITOCINAS

Para realizar a quantificação das citocinas (IL-1β, IL-6 e IL-10) e TNF-α, foi
preparado o homogenato dos tecidos coletados em tampão RIPA (NaCl 50mM, Triton
X-100 1%, Deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 0,1% e tampão Tris 50mM pH 8,0), e
diluídos (1:100) em mesmo tampão. Os ensaios de ELISA foram realizados com kit
da BD® seguindo instruções do fabricante. Os resultados foram normatizados em
relação à quantidade de proteína, dosada pelo método de Bradford (1979)
A dosagem de TNFα em plasma foi realizada para certificar a existência de um
processo inflamatório, uma vez que esta citocina é a mais sensível. Para tanto foi
realizado a coleta de sangue total com heparina. O plasma foi separado após
centrifugação de 10000rpm por 10 minutos, a dosagem da citocina TNFα foi realizada
diretamente no material de acordo com as instruções do fabricante (BD).

3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados de RT-PCR foram comparados por meio de análise de variância
(ANOVA), seguido do pós-teste Newman-Keuls. Já os resultados de citocinas foram
comparados utilizando-se análise ANOVA de duas vias seguido de pós-teste
Newman-Keuls. Para os parâmetros de dosagem de citocina no plasma, foi realizada
o teste t-Student. As diferenças foram consideradas significativas para o valor de
p<0,05.
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3.7. COMITÊ DE ÉTICA

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de Medicina –
FMUSP/CEUA, com protocolo de pesquisa nº 124/12, e pelo comitê de ética da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCFUSP/CEUA com protocolo de pesquisa
nº 97/2012.

Resultados
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4. RESULTADOS

4.1. MONITORIZAÇÃO BIOLÓGICA E AMBIENTAL

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos na quantificação de COHb em
sangue total, cotinina, nicotina em plasma e CO ambiental em animais expostos à
fumaça do cigarro por 15 dias consecutivos.

Tabela 2: Determinação da concentração de CO durante a exposição, de COHb em sangue total e de
cotinina e nicotina no plasma dos animais expostos à fumaça do cigarro (3R4F) por 15 dias (n=6).
Dados expressos em Média ± EMP

Controle
Tratado

CO
(PPM)
Não detectado

COHb
(%)
1,03 ± 0,79

Cotinina
(ng/mL)
Não detectado

480,10 ±
191,00

18,10 ± 6,20

497,92 ±
130,81

Nicotina
(ng/mL)
Não detectado
181,88 ± 5,56

4.2. PADRONIZAÇÃO DO DESAFIO AO LIPOPOLISSACARÍDEO (LPS)

A Figura 5 apresenta os valores obtidos no plasma de camundongos desafiados com
LPS i.v. na dose de 0,1 µg/animal e eutanasiados após 90 minutos.
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Figura 5: Dosagem da citocina TNFα em plasma de camundongos C57BL/6 desafiados ou não ao
lipopolissacarídeo (LPS) i.v. e eutanasiados 90 minutos após o desafio. CO – grupo controle, desafiado
com salina i.v.; LPS – grupo tratado, desafiado com LPS i.v. na dosagem de 0,1 μg/animal (n=6; Análise
estatística: Teste t-Student; ** p<0,01)

4.3. REAL TIME PCR, WESTERN BLOT E ELISA

A partir deste momento serão apresentados os resultados referentes as
estruturas encefálicas hipocampo, estriado, córtex pré-frontal e cerebelo, para facilitar
a compreensão dos mesmos.
Para relembrar abaixo estão descritos os grupos experimentais:
 Grupo Controle – (CO) – animais expostos ao ar sintético por 15 dias,
submetidos à salina i.v. .
 Grupo Fumante – (FU) – animais expostos à fumaça do cigarro por 15 dias,
submetidos à salina i.v..
 Grupo LPS– (LPS) – animais expostos ao ar sintético por 15 dias, submetidos
ao LPS i.v. .
 Grupo Fumante + LPS – (FPS) – animais expostos à fumaça do cigarro por 15
dias, submetidos ao LPS i.v. .
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4.3.1.

HIPOCAMPO

Os resultados apresentados na Figura 6 (D-F) mostram um aumento
estatisticamente significativo da expressão gênica dos mRNAs NOS2 (responsável
pela transcrição da proteína iNOS), TLR2 e TLR4 em 2 horas no grupo exposto à
fumaça do cigarro e desafiado com LPS, em relação a todos os outros grupos
(p<0,001). No mesmo período, é possível observar que para o mRNA TLR2 há um
aumento estatisticamente significativo dos grupos fumante (FU) e LPS em relação ao
controle (p<0,001), porém não foram observadas diferenças entre estes grupos. Para
a citocina pró-inflamatória IL6, os resultados apresentados na Figura 6A mostram uma
diminuição estatisticamente significativa no grupo que recebeu ambos tratamentos em
relação ao grupo apenas desafiado com LPS (p<0,05), sendo este grupo diferente do
controle (p<0,05).
A Figura 7 mostra os resultados encontrados na análise dos mRNAs com
eutanásia após 4 horas do desafio. Pode-se observar que para os primers de TNFα e
IL1β, os grupos que receberam o desafio com LPS estão estatisticamente
aumentados em relação ao controle (p<0,01), sendo que no grupo FPS podemos
observar um aumento estatisticamente significativo também em relação ao grupo FU
(p<0,01).
Quanto às proteínas resultantes da transcrição dos genes estudados, não foram
observadas diferença estatisticamente significativa para as citocinas IL-6, IL-1β e
TNFα, porém é possível observar um efeito de grupo (p<0,001) para a citocina TNFα
sem interação grupo x tempo (Figura 8A, 8C, 8D), não sendo possível desta forma
comparar os grupos com os períodos de tempo.
Para a citocina IL-10 (Figura 8B), foi encontrada uma interação grupo x tempo
(p<0,001), dessa forma é possível a comparação dos períodos com os grupos. Os
resultados demonstram que no grupo FPS há uma redução da liberação da citocina
com o passar do tempo, ou seja, há uma menor quantidade de IL-10 em 4 e 6 horas
quando comparada com 2 horas (p<0,01). Esta redução é evidenciada uma vez que
em 6 horas o grupo FPS está estatisticamente menor em relação ao grupo LPS
(p<0,01), que por sua vez se encontra estatisticamente reduzido em relação ao
controle e ao grupo FU (p<0,05 e p<0,01 respectivamente).
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A diferença entre os grupos FPS e LPS pode ser observada em 2 horas, quando
o grupo que recebeu ambos os estímulos se encontra estatisticamente reduzido em
relação ao grupo que recebeu apenas o LPS (p<0,05).
Na quantificação da proteína P65, não foram encontradas diferenças
estatisticamente significativas no decurso temporal realizado de 5 a 90 minutos
(Figura 9).
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Figura 6: Real Time PCR do hipocampo após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2 horas do desafio. Figuras A-F representam os
mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo controle, “#” em relação ao grupo
fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via, post-hoc Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 7: Real Time PCR do hipocampo após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 4 horas do desafio. Figuras AF representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo
controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via, post-hoc
Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 8: Dosagem das citocinas IL-6, IL-10, TNFα e IL-1β, por ELISA, no hipocampo de camundongos após 15 dias de exposição à fumaça do
cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2, 4 e 6 horas do desafio. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro
e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo
FPS, “a” diferença em relação à 2h, “b” diferença em relação à 4h, “c” diferença em relação à 6h. (n=6; Análise estatística: ANOVA de duas vias
post-hoc Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 9: Quantificação da proteína P65 pela técnica de Western Blot, no hipocampo de camundongos após desafio com LPS iv.. A) Decurso temporal com
eutanásia em 5, 10, 30, 60 e 90 minutos após o desafio com LPS na dose de 0,1 µg/animal. CO – controle, LPS – Grupo LPS. “*” em relação ao grupo
controle (n=3; Análise estatística: teste t Student entre CO e LPS *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).
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4.3.2.

ESTRIADO

As Figuras 10 e 11 apresentam as análises de Real Time PCR.
É possível verificar um aumento estatisticamente significativo em 2 horas para
os mRNAs IL1β, NOS2, TLR2 e TLR4 (Figura 10C – 10F) no grupo FPS em relação
a todos os outros grupos estudados (p< 0,001). Porém, quando analisado o período
de 4 horas, a única diferença encontrada é em relação ao mRNA da citocina IL1β
(Figura 11C), onde podemos observar uma diminuição estatisticamente significativa
no grupo FPS em relação aos grupos FU e LPS (p<0,05). Além disso, é possível
verificar que o grupo desafiado apenas com o LPS se encontra estatisticamente maior
que o grupo controle (p<0,01).
Ao analisar as dosagens realizadas pela técnica de ELISA, não foram
encontradas interações grupo x tempo. Apesar de possuir efeitos de grupo (p<0,05) e
tempo (p<0,05) para as citocinas IL-10 e IL-6 (Figura 12B e 12C), não houve diferença
estatisticamente significativa no estriado.
Na quantificação realizada por Western Blot da proteína P65, não foram
encontras diferenças estatisticamente significantes no decurso temporal, nem nos
testes realizados com diferentes concentrações de LPS ou em relação a perfusão
(Figura 13 A e B).
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Figura 10: Real Time PCR do estriado após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2 horas do desafio. Figuras A-F
representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo
controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via, post-hoc
Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 11: Real Time PCR do estriado após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 4 horas do desafio. Figuras A-F
representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo
controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via, post-hoc
Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 12: Dosagem das citocinas IL-6, IL-10, TNFα e IL-1β, por ELISA, no estriado de camundongos após 15 dias de exposição à fumaça do
cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2, 4 e 6 horas do desafio. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro
e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS,
“a” diferença em relação à 2h, “b” diferença em relação à 4h, “c” diferença em relação à 6h. (n=6; Análise estatística ANOVA de duas vias post-hoc
Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 13: Quantificação da proteína P65 pela técnica de Western Blot, no estriado de camundongos após desafio com LPS iv.. A) Decurso temporal com
eutanásia em 5, 10, 30, 60 e 90 minutos após o desafio com LPS na dose de 0,1 µg/animal. B) Comparação entre tratamentos com e sem perfusão e dose de
LPS baixa (0,1 µg/animal) e alta (1 mg/Kg de peso), eutanásia realizada após 60 minutos do desafio. CO – controle, LPS – Grupo LPS. “*” em relação ao grupo
controle com perfusão, “#” em relação ao grupo LPS de baixa dose, “@” em relação ao grupo LPS de alta dose (n=3; Análise estatística: A) teste t Student
entre CO e LPS; B) ANOVA de uma via post-hoc Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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4.3.3.

CÓRTEX PRÉ- FRONTAL

Os resultados apresentados na Figura 14F mostram aumento estatisticamente
significativo da expressão gênica do receptor TLR4 no grupo FPS em relação a todos
os outros grupos testados (p<0,01) no período de 2 horas, além de mostrar aumento
no mesmo grupo em relação ao controle para o mRNA da iNOS (p<0,05).
Quando observados os mesmos mRNAs no período de 4 horas (Figura 15),
nossos resultados mostram aumento estatisticamente significativo para as citocinas
TNFα e IL1β (Figuras 15B e 15D) nos grupos LPS e FPS, em relação ao controle
(p<0,001 – TNFα e p<0,05 – IL1β) e do grupo FPS em relação ao FU nas mesmas
citocinas (p<001). Outra diferença encontrada é em relação aos mRNAs NOS2 e
TLR2, em que podemos observar diminuição (p<0,05) e aumento (p<0,05),
respectivamente, em relação ao FPS (Figura 15D) e ao controle (Figura 15E).
As análises realizadas pela técnica de ELISA mostram não haver interação
grupo x tempo para as citocinas IL-1β, TNFα e IL-6, porém é possível observar um
efeito de tempo para a citocina IL-1β (p<0,01) e para a citocina TNFα (p<0,05), não
sendo encontrada nenhuma diferença estatisticamente significativa para a citocina IL6 (Figura 16A, C, e D).
Para a citocina IL-10 (Figura 16B), foi encontrado interação grupo x tempo
(p<0,05), com efeito de tempo (p<0,001). Os resultados demonstram que no grupo
FPS há aumento estatisticamente significativo em relação ao controle (p<0,001),
sendo seguido de redução da liberação da citocina com o passar do tempo, ou seja,
há uma menor quantidade de IL-10 em 4 e 6 horas quando comparada com 2 horas.
Em relação à quantificação da proteína P65 pela técnica de Western Blot, foi
observada diferença estatisticamente significativa do grupo desafiado com LPS e
eutanasiados após 90 minutos em relação ao seu controle (p<0,01), como
apresentado na Figura 17A. Não foram observadas outras diferenças estatisticamente
significativas.
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Figura 14: Real Time PCR do córtex pré-frontal após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2 horas do desafio.
Figuras A-F representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação
ao grupo controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via,
post-hoc Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 15: Real Time PCR do córtex pré-frontal após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 4 horas do desafio.
Figuras A-F representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação
ao grupo controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via,
post-hoc Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 16: Dosagem das citocinas IL-6, IL-10, TNFα e IL-1β, por ELISA, no córtex pré-frontal de camundongos após 15 dias de exposição à fumaça
do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2, 4 e 6 horas do desafio. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do
cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao
grupo FPS, “a” diferença em relação à 2h, “b” diferença em relação à 4h, “c” diferença em relação à 6h. (n=6; Análise estatística: ANOVA de duas
vias post-hoc Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 17: Quantificação da proteína P65 pela técnica de Western Blot, no córtex pré-frontal de camundongos após desafio com LPS iv.. A) Decurso temporal
com eutanásia em 5, 10, 30, 60 e 90 minutos após o desafio com LPS na dose de 0,1 µg/animal. B) Comparação entre tratamentos com e sem perfusão e
dose de LPS baixa (0,1 µg/animal) e alta (1 mg/Kg de peso), eutanásia realizada após 60 minutos do desafio. CO – controle, LPS – Grupo LPS. “*” em relação
ao grupo controle com perfusão, “#” em relação ao grupo LPS de baixa dose, “@” em relação ao grupo LPS de alta dose (n=3; Análise estatística: A) teste t
Student entre CO e LPS; B) ANOVA de uma vias post-hoc Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).
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4.3.4.

CEREBELO

Na Figura 18 e 19 são apresentados os resultados para a técnica de Real Time
PCR no cerebelo para 2 e 4 horas, respectivamente.
Em duas horas (Figura 18) é possível observar que o grupo FPS está
estatisticamente maior que todos os grupos analisados para os mRNAs NOS2, TLR2
e TLR4 (p<0,001), estatisticamente maior que os grupos FU e LPS na análise da
citocina IL-6 (p<0,05) e estatisticamente maior que o controle e o grupo FU para a
citocina IL-1β (p<0,01). Outra diferença encontrada no período de 2 horas foi na
análise do receptor TLR2, o qual se encontra estatisticamente maior no grupo LPS
quando comparado ao controle e ao grupo FU (p<0,01).
Em 4 horas, as únicas alterações encontradas são para os genes TNFα, NOS2
e TLR4. A Figura 19B, que apresenta a citocina TNFα, mostra que tanto o grupo LPS
quanto o grupo FPS estão estatisticamente maiores que o controle (p<0,01), sendo
que o grupo FPS também se encontra estatisticamente maior o grupo FU (p<0,05).
Para a análise do gene NOS2 (Figura 19D), é possível observar que o grupo
FPS esta estatisticamente maior que todos os grupos analisados (p<0,001) e para o
gene TLR4 (Figura 17F) o grupo FPS está estatisticamente maior apenas que o grupo
FU (p<0,01).
Na quantificação das citocinas pela técnica de ELISA, não foram observadas
diferenças estatisticamente significativas para a citocina IL-1β conforme apresentado
na Figura 20D. Para as citocinas IL-6, TNFα e IL-10 foi encontrada interação de grupo
e tempo conforme descrito a seguir.
Para a citocina TNFα (Figura 20A), foi encontrado uma interação de grupo e
tempo (p<0,05), com efeito de tempo (p<0,001) e grupo (p<0,001). Pode-se observar
que no período de 4 horas após o desafio, todos os grupos tratados se encontram
diminuídos em relação a 2 e 6 horas, com exceção do grupo FPS que, em 6 horas,
não consegue reestabelecer seus níveis normais e, de alguma forma, se encontra
estatisticamente diminuído em relação ao grupo controle e fumante.
Em relação à citocina IL-10, foi observada interação de grupo e tempo
(p<0,001), além de um efeito de tempo (p<0,001) e um efeito de grupo (p<0,01).
Conforme apresentado na Figura 20B, pode-se observar um pico em 6 horas no grupo
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FU, sendo estatisticamente maior que todos os outros grupos testados neste mesmo
período (p<0,001), bem como de seu mesmo grupo em outros tempos (2h p< 0,001 e
4h p<0,001).
Para a citocina IL-6 apresentada na Figura 20C, foi observada interação grupo
tempo (p<0,001), bem como efeito de tempo (p<0,05) e de grupo (p<0,001). Foi
verifcado aumento estatisticamente significativo no grupo FU para o período de 6
horas quando comparado ao seu respectivo controle e grupo LPS. Este aumento pode
ser evidenciado, uma vez que os períodos de 2 e 4 horas se encontram diminuídos.
Ao se adicionar um agente pró-inflamatório como o LPS, o grupo que recebeu a
fumaça do cigarro e o desafio tem a quantificação da citocina estatisticamente menor
que todos os grupos de seu horário, bem como dos grupos FPS em 2 e 4 horas.
A Figura 21A mostra os resultados obtidos na quantificação da proteína P65 pela
técnica de Western Blot. É possível observar que o grupo desafiado com LPS e
eutanasiado 30 minutos após o desafio se encontra estatisticamente menor que o seu
controle (p<0,05). Já na Figura 21B foi observado que o grupo de teste sem perfusão
se encontra estatisticamente maior que todos os outros grupos testados (p<0,01).
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Figura 18: Real Time PCR do cerebelo após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2 horas do desafio. Figuras A-F
representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo
controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via, post-hoc
Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 19: Real Time PCR do cerebelo após 15 dias de exposição à fumaça do cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 4 horas do desafio. Figuras A-F
representam os mRNAs analisados. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo
controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo FPS (n=6; Análise estatística: ANOVA de uma via, post-hoc
Newman Keus *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 20: Dosagem das citocinas IL-6, IL-10, TNFα e IL-1β, por ELISA, no cerebelo de camundongos após 15 dias de exposição à fumaça do
cigarro, desafio com LPS iv. e eutanásia após 2, 4 e 6 horas do desafio. CO – controle, FU – fumante, LPS – Grupo LPS, FPS – Fumaça do cigarro
e desafio com LPS. “*” em relação ao grupo controle, “#” em relação ao grupo fumante, “@” em relação ao grupo LPS, “$” em relação ao grupo
FPS, “a” diferença em relação à 2h, “b” diferença em relação à 4h, “c” diferença em relação à 6h. (n=6; Análise estatística: ANOVA de duas vias
post-hoc Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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Figura 21: Quantificação da proteína P65 pela técnica de Western Blot, no cerebelo de camundongos após desafio com LPS iv.. A) Decurso temporal com
eutanásia em 5, 10, 30, 60 e 90 minutos após o desafio com LPS na dose de 0,1 µg/animal. B) Comparação entre tratamentos com e sem perfusão e dose de
LPS baixa (0,1 µg/animal) e alta (1 mg/Kg de peso), eutanásia realizada após 60 minutos do desafio. CO – controle, LPS – Grupo LPS. “*” em relação ao grupo
controle com perfusão, “#” em relação ao grupo LPS de baixa dose, “@” em relação ao grupo LPS de alta dose (n=3; Análise estatística: A) teste t student
entre CO e LPS; B) ANOVA de uma via post-hoc Newman Keuls *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001)
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5. DISCUSSÃO

O fumo passivo é um problema de saúde pública que vem sendo muito
estudado nas últimas décadas com o enfoque principal em seu órgão alvo, o pulmão
(THATCHER et al., 2008; SIMONE et al., 2011). Os grupos de MILLER et al. (2002) e
Jiang et al. (2010) demonstram que a fumaça do cigarro é capaz de levar a alterações
imunológicas no pulmão de camundongos expostos, aumentando o número de células
no BALF e a liberação de citocinas pró-inflamatóras como IL-1β, TNFα, IL-6 entre
outras. Poucos são aqueles que avaliam o efeito da PTA no sistema nervoso central
(TORRES et al., 2012; OBERG et al., 2011).
O grupo de Khanna et al. (2013), demonstrou que a exposição de ratos Lewis
por 65 dias à fumaça do cigarro 3R4F, levou ao aumento da transcrição de genes próinflamatórios em homogenato de encéfalo. Em nosso trabalho é possível observar que
a exposição por 15 dias consecutivos aliada a uma pequena inflamação sistêmica é
capaz de elevar a transcrição dos genes para os receptores TLR2 e TLR4, iNOS e
citocinas pró-inflamatórias em todas as estruturas estudadas. Desta forma, estes
estudos iniciam uma nova linha de pesquisa capaz de demostrar as consequências
da exposição ao fumo passivo em processos neuroinflamatórios.
Apesar do protocolo de exposição à fumaça do cigarro já ser bem estabelecido
em nosso laboratório (TORRES et al., 2012) foi necessária uma adaptação na câmara
de polipropileno para a exposição de camundongos adultos, já que o trabalho anterior
foi realizado em neonatos, entretanto a monitorização ambiental realizada por meio
da mensuração de CO na câmara de exposição demonstrou que nossos resultados
são coerentes com os encontrados na literatura e com trabalhos anteriores de nosso
grupo (TORRES et al., 2012; BISELLI et al., 2011)
Para a monitorização biológica foram utilizados como parâmetros COHb,
cotinina e nicotina. O sangue foi colhido imediatamente após a última exposição e a
COHb foi dosada em seguida, uma vez que a ligação entre o monóxido de carbono e
a hemoglobina em camundongos não passa de 30 minutos (MELLO et al., 2005)
Nossos resultados apresentados na Tabela 2 são coerentes com o estudo de
Biselli et al. (2011) que observaram uma concentração de 23% de COHb em animais
C57Bl/6 expostos à fumaça do cigarro por 2 meses, porém são maiores que os
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apresentados por nosso grupo, de aproximadamente 12% (Torres et al., 2012). Uma
diferença entre o estudo de Torres et al. (2012) e o nosso é que, no primeiro os animais
recém-nascidos eram expostos em gaiolas com maravalha junto com as mães, e no
nosso os animais são adultos e ficam soltos na câmara, justificando assim os valores
maiores.
Os valores de nicotina encontrados estão de acordo com outros trabalhos de
nosso grupo (TORRES et al., 2012) e outros trabalhos encontrados na literatura
(MELLO et al., 2005; BISELLI et al., 2011). Em relação à cotinina, os valores
encontrados em nosso trabalho são 3,4 vezes superior aos observados por Torres et
al. (2012). Tal fato pode ser justificado pelo tipo de exposição, uma vez que em nosso
trabalho esta foi realizada de forma direta e não em caixas com maravalha, e ao
comportamento do animal, que permanece em movimento e próximo as saídas de
cigarro. Vale a pena destacar que os animais utilizados em nosso estudo são os
C57BL/6 e no de Torres et al. (2012) a linhagem utilizada foi Balb/c. Desta forma, um
dos fatores que podem interferir na biotransformação da nicotina é a diferença de
linhagem, uma vez que camundongos C57BL/6 podem apresentar maior quantidade
de enzimas do citocromo P450, justificando a rápida formação de cotinina.
A nicotina possui uma meia vida de 2 – 3 horas, sendo aproximadamente 80%
de sua dose metabolizada pelo fígado em cotinina que por possuir meia vida de
aproximadamente 20 horas, é encontrada de maneira estável no plasma (BENOWITZ,
1996; TONSTAD et al., 2014). Desta forma exposições repetidas são capazes de
aumentar os níveis de nicotina e cotinina no plasma de animais expostos. Por ser
considerada ansiolítica, uma vez que a nicotina estimula o reflexo do vago, os
camundongos passam a expressar um comportamento exploratório, o que os leva a
buscar novos objetos pela caixa de exposição, desta forma o cigarro, mesmo com as
barreiras colocadas, se torna um grande atrativo levando o animal a suas
proximidades (POMERLEA, 1992).
A dose de LPS utilizada nos desafios (0,1 μg/animal) mimetiza um leve
processo inflamatório, uma vez que é 10 vezes menor que as doses utilizadas por
Glezer et al. (2003) e outros trabalhos. Apesar da dose menor de LPS, há a vigência
de um processo inflamatório sistêmico, uma vez que os níveis da citocina TNFα estão
aumentados em relação aos animais que receberam injeção i.v. de salina.
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Uma vez na corrente sanguínea o LPS passa a circular por todo o organismo,
atingindo os microvasos do SNC, sendo desta forma percebido pelos receptores TLR4
presentes nos pseudópodes dos astrócitos responsáveis pela seletividade da BHE
(FARINA et al., 2007). Ao reconhecer o agente invasor, os astrócitos liberam citocinas
e quimiocinas que levam ao recrutamento de células da microglia e macrófagos
circulantes (TIAN et al., 2012).
Em seu estado “resting”, as células da microglia circulam pelo parênquima
cerebral em busca de sinais de injuria, como por exemplo liberação de cálcio e
adenosina tri-fosfato. Desta forma, ao receber os sinais de perigo emanados pelos
astrócitos, as células da microglia migram para o local lesionado e se ativam (PRINZ
e PRILLER, 2014).
Durante o processo de ativação, as células da micróglia passam a expressar
em suas membranas receptores que tornam possível o reconhecimento de fatores
estranhos, como por exemplo os PPRs TLR4 e TLR2 (TIAN et al., 2012). Poucos
estudos mencionam quanto tempo é necessário para que haja a ativação de uma
célula da microglia, em nosso estudo é possível observar que duas horas após o
desafio com LPS em todas as estruturas analisadas há um aumento na transcrição
dos genes para os receptores TLR2 e TLR4, além de apresentar aumento na
transcrição da enzima iNOS nos grupos que foram desafiados com LPS e expostos à
fumaça do cigarro, sugerindo que algumas das substâncias presentes na PTA sejam
responsáveis por facilitar a ativação dos astrócitos e consequentemente a ativação
das microglias.
Após ativadas, estas células se tornam responsáveis pela maciça produção e
liberação de citocinas, a qual serão responsáveis pela progressão e possível
resolução do processo inflamatório (TURNER et al., 2014). Nosso estudo, assim como
outros presentes na literatura (BESSIS et al., 2007; LEE e KIM, 2014), foi capaz de
demostrar o aumento da transcrição das citocinas pró-inflamatórias TNFα e IL-1β após
4 horas do desafio com o LPS.
Benowitz (1996) demostrou que após a exposição à fumaça do cigarro os
níveis de nicotina atingem o SNC em até 20 segundos e perduram por no máximo 2
horas, uma vez que se inicia o processo de biotransformação e a concentração de
nicotina decai. Nossos dados podem ser explicados a partir dos achados de Benowitz
(1996), uma vez que é possível observar a influência da fumaça do cigarro na resposta
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imune apenas 2 horas após o desafio com LPS, sendo que após 4 horas não é
possível observar diferenças estatísticas entre os grupos LPS e FPS.
Outro ponto a ser levado em consideração é que os diversos estudos que
verificam a influência da PTA no sistema imune possuem um protocolo experimental
de mais de 15 dias, de forma a consolidar as alterações causadas pela exposição
(MILLER et al., 2002; THATCHER et al., 2008; JIANG et al., 2010; SIMONE et al.,
2011; KHANNA et al., 2012). Entretanto nosso estudo foi capaz de demostrar que com
pequenos períodos, a PTA é capaz de facilitar a indução do processo inflamatório no
sistema nervoso central, mesmo que de maneira lábil.
A dosagem das citocinas pela técnica de ELISA é uma abordagem utilizada
para verificar o produto final da transcrição gênica, ou seja, quais RNAs foram
transcritos, traduzidos e se tornaram ativos.
Em nosso estudo não foram encontradas diferenças significativas entre os
grupos para a citocina IL-1β em nenhuma das estruturas analisadas Este fato pode
ser explicado pela via de ativação desta citocina. Para que se torne funcional após o
processo transcricional a pró-IL-1β deve ser clivada pela caspase 1, a qual só é ativa
na presença do inflamossoma (DINARELLO, 2009).
Segundo Medzihitov (2008), os inflamossomas são recrutados apenas a partir
de sinais de perigo como ATP ou quando há ruptura da parede do fagossomo. Desta
maneira, como o estímulo inflamatório utilizado em nosso estudo é o LPS, um
antígeno pequeno não endossomado, e a dose utilizada é relativamente pequena, não
foram encontrados indícios da ativação do inflamossoma e consequentemente não
houve a clivagem da pró-IL-1β em IL-1β ativa. Diferente do estudo de Eltom et al.
(2014), a qual demonstraram que a ação conjunta no pulmão da fumaça do cigarro e
do LPS foram capazes de ativar o inflamossoma e a via da IL1-β.
Para as outras citocinas estudadas é preciso observar cada estrutura de
maneira individualizada. O estriado não apresentou diferença em nenhuma das
citocinas dosadas, já o hipocampo e o córtex demonstraram haver um decaimento da
IL-10 em relação ao período de 2 horas, esta reação pode ser devida a alterações no
balanço de polarização das células da microglia.
Como demostrado por Sopori e Kozak (1998), a fumaça do cigarro leva a um
aumento da liberação de IL-4 pelos macrófagos. Por ser responsável pela polarização
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das células Th0 em Th2, este aumento é capaz de alterar o balanço Th1/Th2 no
pulmão de camundongos expostos, aumento a resposta Th2.
Ao se analisar o cerebelo, não é possível explicar de acordo com a literatura os
dados encontrados para a dosagem das citocinas IL-10 e IL-6, necessitando desta
forma de mais estudos para auxiliar no entendimento desta resposta.
Inicialmente este projeto foi baseado no trabalho do grupo de Glezer et al.,
(2003), na qual ratos Wistar foram desafiados com 1 mg/kg de LPS intravenoso e foi
realizado uma análise de decurso temporal para o NF-B. Os autores descreveram
que o pico de ativação era 2 horas após o desafio com o LPS. Estes experimentos
foram realizados através de gel de retardo, o que demostra a translocação da
subunidade p65 para o núcleo.
Com o intuito de verificar o início do processo inflamatório, tentamos repetir os
achados do grupo de Glezer et al. (2003) por meio da quantificação da subunidade
P65 pela técnica de Western Blot. Nossos resultados não formam capazes de mostrar
o aumento desta subunidade em nenhum dos períodos utilizados. Desta forma
procedeu-se com os testes para verificar se a diferença de resposta entre nossos
resultados e o de Glezer et al. (2003), poderia ser em função da dose de LPS utilizada
ou do processo de perfusão que remove as células ativas provenientes da periferia.
A partir desses resultados podemos inferir que há a presença de células
ativadas provenientes da periferia, e recrutadas a partir da ativação dos astrócitos no
cerebelo, uma vez que é possível observar um aumento da subunidade P65 após 1
hora do desafio com LPS. Não foi possível observar a mesma ativação vista por Glezer
et al. (2003), pois o período analisado foi anterior ao de seu trabalho, sugerindo que
as células recrutadas da periferia demorem mais para alcançar estruturas mais
preservadas como o hipocampo e o estriado por exemplo.
Vale destacar que o estudo realizado por Glezer et al. (2003) tinha o intuito de
verificar a resposta imune como um todo, utilizando-se de artefatos tanto periféricos
quanto centrais e o nosso procura explorar a resposta tecidual de maneira
individualizada, de forma a elucidar os efeitos da fumaça do cigarro nas células imunes
do sistema nervoso central.
De uma forma geral, nossos resultados sugerem a implantação de um processo
inflamatório, uma vez que foi observado aumento estatisticamente significativo para
os genes inflamatórios em todas as estruturas. Nossos dados estão de acordo com
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os apresentados por Khanna et al. (2012), que mostraram o aumento da transcrição
de mRNAs no SNC de ratos expostos à fumaça do cigarro durante 6 semanas.
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6. CONCLUSÕES

Podemos concluir que a exposição à fumaça do cigarro:

1- Foi capaz de aumentar a transcrição gênica dos receptores TLR4 e TLR2 após 2
horas do desafio com LPS;

2- Influencia apenas o início do processo inflamatório, uma vez que 4 horas após o
desafio com LPS não há diferença entre o grupo exposto ao ar sintético e o grupo
exposto à fumaça do cigarro e desafiados com LPS;

3- Não foi capaz de elevar as concentrações de citocinas no hipocampo, estriado e
córtex pré-frontal.

De uma maneira geral, nossos resultados indicam que a exposição à fumaça do
cigarro foi capaz de levar a alterações transcricionais após 2 horas da indução do
processo inflamatório sistêmico, o qual não pode ser observado após 4 horas. Desta
forma, mais estudos são necessários para esclarecer as alterações imunes causadas
pela exposição à PTA no sistema nervoso central.
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