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“A possibilidade de realizarmos um sonho é o que torna a vida interessante” 

Paulo Coelho 



 

Resumo 

Viana da Silva, C. L. Exposição concomitante ao material particulado da poluição 

do ar e a radiação solar em Epiderme Humana Reconstruída. 2022. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2022. 

 

A pele humana está exposta, diariamente, tanto ao material particulado do ar (MP) quanto à 

radiação solar. A exposição ao MP tem sido associada ao envelhecimento prematuro da pele e 

ao agravamento de doenças cutâneas como a dermatite atópica. A radiação solar pode iniciar 

o processo inflamatório e promover danos ao DNA da pele. No entanto pouco se tem 

estudado sobre os efeitos da exposição simultânea da pele a radiação solar e ao MP do ar. 

Nosso objetivo foi desenvolver um modelo de exposição concomitante ao MP e radiação solar 

em modelo de epiderme humana reconstruída (EHR). O primeiro passo foi encontrar uma 

dose de radiação solar que não induzisse alterações graves na epiderme. Doses 5 e 10 J/cm² de 

radiação total foram testadas (com e sem filtro AM1.5G). Uma segunda experiência foi 

realizada para encontrar o melhor volume da suspensão de MP a ser aplicado sobre a EHR. 

Foram realizadas análises histológicas e imunohistoquímicas para a proteína loricrina. Com 

esses resultados, a dose de 5 J/cm² com filtro AM1.5G e 8,9 μg/cm² de MP suspenso em 200 

μL de PBS foi empregada no modelo de exposição EHR para estudar a exposição simultânea 

ao MP e à radiação solar. Foram analisadas a viabilidade e a função barreira dos equivalentes 

epidérmicos expostos ao MP e a radiação solar, isolados ou concomitantemente. Redução na 

viabilidade nas EHRs expostas à radiação foi observado. Em relação a barreira cutânea, o 

grupo de epidermes irradiadas demostrou alteração significativa quando comparado com 

todos os demais tratamentos. A secreção de IL-8 mostrou-se aumentada em relação ao 

controle nas epidermes irradiadas enquanto a exposição concomitante induziu uma redução 

desta citocina quando comparada com o controle. Nas análises histológicas e de 

imunohistoquímica não ocorreram alterações dignas de nota. Ocorreu aumento significativo 

da expressão de CK10 e notch1 na dupla exposição em relação ao irradiado e redução 

significativa da expressão de loricrina em comparação ao controle e irradiado, não ocorrendo 

alterações relevantes na expressão da proteína AQP3. Com nossos achados e levando em 

consideração trabalhos na literatura reiteramos a importância notch1 para a sinalização das 

proteínas de função barreira AQP3, CK10 e loricrina. A exposição concomitante ao MP e a 

radiação solar foi capaz de reverter o fortalecimento da barreira ocorrido apenas na exposição 

à radiação. Importante concluir que de todos os modelos descritos na literatura nenhum deles 

reproduz a condição de exposição humana a radiação solar e ao MP como em nosso estudo. 

Palavras-chaves: Material particulado, Radiação solar, Epiderme humana reconstruída, 

Exposição concomitante, Função barreira. 



 

ABSTRACT 

Viana da Silva, C. L. Concomitant exposure to particulate matter from air 

pollution and solar radiation in Reconstructed Human Epidermis. 2022. Faculty of 

Pharmaceutical Pciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2022. 

 
Human skin is exposed daily to both airborne particulate matter (PM) and solar radiation. 

Exposure to PM has been associated with premature skin aging and the aggravation of skin 

diseases such as atopic dermatitis. Solar radiation can initiate the inflammatory process and 

promote damage to the skin's DNA. However, little has been studied about the effects of 

simultaneous exposure of the skin to solar radiation and PM from the air. Our objective was 

to develop a model of concomitant exposure to PM and solar radiation in a reconstructed 

human epidermis (RHE) model. The first step was to find a dose of solar radiation that would 

not induce serious changes in the epidermis. Doses of 5 and 10 J/cm² of total radiation were 

tested (with and without AM1.5G filter). A second experiment was performed to find the best 

volume of PM suspension to be applied over the RHE. Histological and 

immunohistochemical analyzes were performed for the loricrin protein. With these results, the 

dose of 5 J/cm² with AM1.5G filter and 8.9μg/cm² of PM suspended in 200μL of PBS was 

used in the RHE exposure model to study the simultaneous exposure to PM and solar 

radiation. The viability and barrier function of the epidermal equivalents exposed to PM and 

solar radiation, alone or concomitantly, were analyzed. Reduction in viability in radiation 

exposed RHEs was observed. Regarding the skin barrier, the irradiated epidermis group 

showed a significant change when compared to all other treatments. IL-8 secretion was 

increased compared to control in irradiated epidermis, whereas concomitant exposure induced 

a reduction in this cytokine when compared to control. In the histological and 

immunohistochemical analyses, there were no noteworthy alterations. There was a significant 

increase in the expression of CK10 and notch1 in the double exposure compared to irradiated 

and a significant reduction in loricrin expression compared to the control and irradiated, with 

no relevant changes in the expression of AQP3 protein. With our findings and taking into 

account works in the literature, we reiterate the importance of notch1 for signaling barrier 

function proteins AQP3, CK10 and loricrin. The concomitant exposure of PM and solar 

radiation was able to reverse the strengthening of the barrier that occurred only in the 

exposure to radiation. It is important to conclude that of all the models described in the 

literature, none of them reproduces the exact condition of human exposure to solar radiation 

and PM as in our study. 

Keywords: Particulate matter, Solar radiation, Reconstructed human epidermis, Concomitant 

exposure, Barrier function. 
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1. INTRODUÇÃO 

A poluição do ar é onipresente e representa atualmente um desafio para a saúde 

pública e ao clima. A qualidade do ar ultrapassa os limites estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em inúmeras regiões do planeta, chegando a afetar em média 91% 

da população mundial. A combinação da poluição doméstica com a atmosférica (que ocorre 

nas cidades) tem levado a cerca de 7 milhões de mortes prematuras todos os anos em todo o 

mundo (WHO, 2021). 

Dentre os componentes da poluição do ar, o material particulado (MP) apresenta-se 

como um dos mais preocupantes, visto ser causador importante de morbidade e mortalidade 

prematuras por doenças como câncer de pulmão, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

infecções respiratórias agudas, acidente vascular cerebral, doenças cardíacas, dentre outras 

doenças cardiorrespiratórias (Cooper & Loxham 2019; WHO, 2021). Além disso, o MP tem 

sido bastante estudado nos últimos anos associado a doenças de caráter sistêmico, como o 

autismo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e deficiências olfativas e cognitivas 

(Thompson, 2018). 

Embora a exposição pulmonar seja de grande importância para o desenvolvimento de 

doenças cardiorrespiratórias e sistêmicas, a pele devido a sua localização anatômica é um 

órgão extremamente exposto ao MP. Estima-se, que uma pessoa adulta esteja exposta 

diariamente a uma quantidade de 50 a 100 g de partículas suspensas no ar (Thompson, 2018). 

Estudos já demonstraram que a exposição ao MP da poluição do ar pode estar relacionada ao 

envelhecimento precoce e associado a doenças inflamatórias de pele, como a dermatite 

atópica, eczema em crianças, acne, psoríase e reações alérgicas (Ngoc et al., 2017). 

Somado a isto, no ambiente externo, a pele está exposta diariamente a radiação solar. 

Vários estudos demonstraram os efeitos negativos da radiação sobre a pele embora efeitos 

benéficos também tenham sido descritos, como por exemplo o estímulo para a produção de 

vitamina D (Holick, 2016). 

Embora vários estudos tenham descrito os efeitos e mecanismos pelos quais a radiação 

solar promove lesões na pele, pouco se tem estudado sobre os efeitos da exposição simultânea 

da pele a radiação solar e ao MP do ar, assim estudos que indiquem a importância da 

exposição da pele a estes dois agentes se faz necessária, considerando que este é o cenário 

diário de exposição, particularmente nas cidades onde a concentração de MP no ar é 

considerável. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1. Pele Humana 

A pele é o maior órgão do corpo humano distribuído em uma superfície de 2 m², 

contendo uma massa equivalente a 16% do peso corpóreo (Junqueira & Carneiro, 2004). É 

um órgão primordial, pois forma uma barreira entre a parte interna e externa protegendo o 

organismo, tendo como principais funções a regulação de temperatura (por meio do 

isolamento térmico e da sudorese), protege contra lesões mecânicas, microrganismos, agentes 

físicos e químicos contêm terminações nervosas sensitivas, atua na regulação hídrica (Proksch 

et al., 2008). As características e condições da pele variam de acordo com o local do corpo e 

são influenciadas pelo tipo de pele, etnia e sexo. Além disso, também podem ser influenciadas 

por substâncias/agentes as quais pode ser exposta (Dąbrowska et al., 2018). 

A pele está organizada em 2 camadas: epiderme e derme, e contém também um tecido 

adjacente, a hipoderme (Junqueira e Carneiro, 2002) (figura 1). 

 

Figura 1: Camadas da pele humana, seus anexos e principais constituintes celulares. 

Fonte: Adaptado de Pereira et al., 2013. 

 
 

A epiderme é constituída por um tecido epitelial pavimentoso, estratificado e 

queratinizado. É formada em sua maioria por queratinócitos (90-95%) e de 5 a 10% por 

células de Langerhans, células de Merkel e melanócitos. A derme é composta por tecido 
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conjuntivo localizado abaixo da epiderme, e é formada por fibroblastos, células endoteliais, 

mastócitos e células musculares lisas. Essa camada é composta principalmente por colágeno, 

elastina e glicosaminoglicanos em sua matriz extracelular, sendo responsável pela elasticidade 

e integridade mecânica da pele. A hipoderme é formada por um tecido conjuntivo frouxo 

localizado abaixo da derme. Esta camada é composta principalmente por adipócitos e tem 

como principais funções a proteção contra danos mecânicos, termorregulação e reserva 

energética (Pereira et al.,2013; Kanitakis, 2002). 

A epiderme é a camada mais externa da pele e consequentemente mais exposta aos 

agentes externos ao corpo. Sua função principal é proteger a pele contra agentes ambientais, 

provendo barreiras químicas, bioquímicas, físicas e imunológicas. As barreiras química e 

bioquímica são constituídas por lipídios, ácidos graxos, enzimas hidrolíticas e peptídeos 

antimicrobianos. A barreira física é formada principalmente pelo estrato córneo, e, em 

camadas inferiores, pelas junções célula-célula e proteínas do citoesqueleto importantes nessa 

função. Já a barreira imunológica é composta por constituintes humorais e células que 

apresentam antígenos como as células de Langerhans (Baroni et al., 2012). 

As células do epitélio estão dispostas em várias camadas: o estrato córneo (disposta 

em 5 a 10 camadas de células mortas), que pode ser subdividido em stratum disjunctum, que é 

a parte mais externa e frouxa, e stratum compactum, a parte mais interna e compacta, o estrato 

granular (1 a 3 camadas), o estrato espinhoso (5-15 camadas) e por último o estrato basal, 

constituído de uma única camada que está imediatamente acima da derme (figura 2). Nas 

regiões das palmas das mãos, dos pés e de algumas articulações existe também uma camada 

adicional, denominada de estrato lúcido que se encontra entre as camadas granular e córnea. 

Nessas regiões a espessura da epiderme pode alcançar até 600 μm (conhecidas como pele 

espessa) enquanto nas demais partes do corpo a espessura varia entre 75 e 150 μm 

(denominadas de pele fina) (Wong et al., 2016; Kanitakis, 2002). 
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Figura 2: Camadas da epiderme: Estratos Basal, espinhoso, granuloso, lúcidum e córneo. 

Fonte: Adaptado de Betzalel et al., 2017. 

 
 

O queratinócito epidérmico se origina de divisões mitóticas de células-tronco e se 

diferencia nas camadas subsequentes passando por alterações morfológicas e bioquímicas 

(processo de queratinização) e é expelido na camada córnea em aproximadamente 30 dias. As 

principais proteínas estruturais sintetizadas pelos queratinócitos são as queratinas, que são 

proteínas fibrosas que se organizam como filamentos intermediários e a filagrina, uma 

proteína sintetizada como profilagrina nos grânulos da camada granular. As queratinas 

somadas a filagrina formam até 90% da massa proteica da epiderme de mamíferos (Baroni et 

al.,2012). 

A camada basal é rica em células-tronco da epiderme e por isso também é conhecida 

como camada germinativa, por apresentar atividade mitótica intensa, sendo responsável (em 

conjunto com a camada espinhosa) pela renovação celular da epiderme. As células da camada 

basal apresentam características cúbicas, basofílicas e núcleo grande. Esta camada contém 

filamentos intermediários de queratina e expressam principalmente as citoqueratinas (CK) 5, 

14 e 15. As células da camada espinhosa são maiores que as das demais camadas, poligonais 

ou ligeiramente achatadas, possuem um núcleo vesicular com até dois nucléolos visíveis, 

citoplasma eosinofílico que contêm pequenas extensões onde se localizam feixes de queratina 
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denominados de tonofilamento que se ligam aos desmossomos e mantem as células aderidas, 

dando as células uma característica espinhosa. Nessa camada, assim como na camada basal, 

também há atividade mitótica, porém em menor quantidade, além disso são expressas 

principalmente proteínas estruturais da epiderme como a involucrina, a citoqueratina 10 

(CK10) e a querato-hialina. Quando as células se diferenciam em granular e basofílica, vão 

adquirindo características achatadas, núcleo central e iniciando a formação e secreção de 

grânulos de querato-hialina, que são compostos por proteínas como loricrina, filagrina, 

enzimas hidrolíticas e peptídeos antimicrobianos. Além disso, há o surgimento dos grânulos 

lamelares que são envoltos por uma membrana de bicamada lipídica que se funde com a 

membrana celular e libera lipídios para o meio extracelular auxiliando na impermeabilização 

da pele, hidratação e formação de uma barreira de proteção contra penetração de agentes 

externos. Outra característica marcante dessa camada é a formação das tight junctions (TJ) 

compostas principalmente por proteínas integrais como as claudinas e as ocludinas. Com o 

início do processo de corneificação, as células perdem as organelas citoplasmáticas e o 

núcleo. Tem-se então a formação do estrato lucido que é mais perceptível em pele espessa, e é 

caracterizado pela presença de células achatadas e eosinofílicas, não possui núcleo e organelas 

citoplasmáticas. Esta é a última camada onde são encontrados os desmossomos entre as 

células, posteriormente eles se diferenciam em corneodesmossomos e onde se inicia a 

formação da última camada da epiderme, o estrato córneo (figura 3) (Junqueira e Carneiro, 

2002; Kanitakis, 2002; Baroni et al., 2012 e Kubo et al., 2012). 

 

Figura 3: Principais proteínas estruturais expressas nas respectivas camadas da epiderme humana. 

Fonte: Adaptado de Mallaupoma-Camarena, 2021. 
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O estrato córneo tem como principais funções a proteção da pele contra a perda 

excessiva de água transepidérmica (TEWL) e impedir a penetração de agentes externos ao 

corpo. Nesta camada, as células (denominadas de corneócitos) são preenchidas por filamentos 

de queratina, enzimas e água. Cada corneócito é envolvido por um envelope corneificado 

composto por proteínas densamente reticuladas, como a loricrina, a filagrina e a involucrina. 

No espaço extracelular, ligados a essa camada de proteínas há a presença de uma mistura 

lipídica não polar composta por ceramidas, colesterol, ácidos graxos livres e ésteres de 

colesterol, conhecido como envelope lipídico. Essa estrutura encontrada no estrato córneo é 

comumente associada a um padrão denominado “bricks and mortar” (tijolos e cimento) 

(figura 4), no qual os corneócitos são os tijolos e o cimento representa a camada lipídica que 

uni todos os corneócitos (Michaels, 1975; Simon, 1996 e Madison, 2003). Essa estrutura 

formada pela matriz lipídica, corneócitos e envelope corneificado, participam da função 

barreira da pele humana, de modo que qualquer perturbação ou alteração nesta estrutura pode 

levar a disfunções cutâneas. Por exemplo, uma proteína de extrema importância na 

estruturação do envelope corneificado é a filagrina, visto que essa é responsável por se alinhar 

aos filamentos de queratina. Além disso, seus metabólitos atuam no fator de hidratação 

natural (NMF - “natural moisturizing factor”), sendo importante para a hidratação adequada 

do estrato córneo. Mutações no gene da filagrina são identificadas como fator de risco 

principal para o aparecimento da dermatite atópica (Van Smeden, 2016). 

 
 

Figura 4: A. Estrato córneo e seus componentes. B. Representação do padrão de “Bricks and Mortar”. 

Fonte: Adaptado de Elwyn, 2016. 

 
 

A epiderme constitui uma barreira eficaz contra a perda de água por meio das TJ. A 

hidratação adequada é necessária para a maturação e descamação adequada da pele, mas na 
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epiderme, além do estrato córneo, há também proteínas que atuam na regulação hídrica da 

pele, como as aquaporinas (AQPs) (Verdier-Sévrain et al., 2007; Boury-Jamot et al., 2009). 

Em mamíferos já foram descritas na literatura 13 tipos de AQPs, que podem ser 

divididas em 2 grupos, as que têm função direta de transporte de água, como é o caso da 

aquaporina 5 (AQP5) que atua na secreção do suor e as aquagliceroporinas, que 

compreendem o grupo de AQPs que transportam água e glicerol, como é o caso da aquaporina 

3 (AQP3). Na epiderme humana, a AQP3 é a mais expressa, encontrada principalmente no 

estrato basal e espinhoso. A AQP3 desempenha um papel de transporte de água e glicerol e 

está envolvida no metabolismo de lipídeos na pele. Além disso, já existem estudos 

demonstrando que esta atua na regulação da proliferação e diferenciação de queratinócitos 

(Hara-Chikuma & Verkman, 2008; Boury-Jamot et al., 2009). 

A produção de algumas citocinas pelos queratinócitos também tem um papel 

importante na função barreira, em especial as interleucinas IL-1 e IL-6 e o fator de necrose 

tumoral (TNF). Quando a barreira cutânea é prejudicada por um agente externo ocorre um 

aumento agudo na produção dessas citocinas, que possuem efeitos mitógenos e estimulam a 

síntese lipídica (Proksch et al., 2008). 

Diariamente a pele humana está exposta a agentes ambientais que podem prejudicar 

a barreira epidérmica. Além dos microorganismos, os estressores mais associados a alterações 

da barreira da pele são a radiação ultravioleta (UV) e os componentes da poluição do ar. A 

exposição a esses agentes, que muitas vezes têm mecanismos de ação similares, já foram 

associados a vários processos patológicos como eritema, edema e hiperplasia bem como a 

doenças da pele como a psoríase, a dermatite atópica e o câncer de pele (Valacchi et al., 2012; 

Drakaki et al., 2014). 

 

2.2. Material particulado da poluição do ar 

Poluentes atmosféricos, constituintes da poluição do ar, podem ser qualquer forma de 

energia ou matéria que estejam em desacordo com os níveis estabelecidos na legislação e que 

podem ser medidos de acordo com a concentração, tempo, característica, intensidade e 

quantidade (CETESB, 2020). 

De acordo com a OMS, os poluentes mais associados com problemas de saúde são: 

material particulado (MP), ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2) e o dióxido de enxofre 

(SO2) (WHO, 2019). No ano de 2013 a Agência internacional de pesquisa sobre o câncer 

(IARC) classificou a poluição do ar e o MP da poluição do ar como carcinogênicos para os 

seres humanos (Loomis, 2013). 
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Segundo a OMS, 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar contendo índices altos 

de poluentes, sendo os países de renda média e baixa os que mais sofrem com altos índices de 

exposição. Além disso, anualmente a poluição do ar é responsável pela morte prematura de, 

em média, sete milhões de pessoas em todo o mundo, sendo associado ao aumento de número 

de mortalidade por doenças cardíacas, infecções respiratórias agudas, acidente vascular 

cerebral, doença pulmonar obstrutiva e câncer de pulmão (WHO, 2020). 

 
2.2.1. Composição, fonte e diâmetro do MP 

 

O MP é composto por uma complexidade de substâncias que podem ser gasosas, 

líquidas ou particuladas sendo caracterizado por qualquer material que fica suspenso no ar 

devido seu pequeno tamanho. São classificados como poluentes primários ou secundários. 

Dentre os principais componentes da poluição primária, tem-se o monóxido de carbono, 

óxidos de enxofre, compostos orgânicos voláteis, óxido de nitrogênio e o MP. Já os poluentes 

secundários, são originados das reações químicas ou fotoquímicas entre os primários, como 

por exemplo o ozônio que é originado da reação entre compostos orgânicos voláteis e óxido 

de nitrogênio. O MP pode ser originado por meios antropogênicos, como por exemplo, 

queima de combustível fóssil nas cidades, emissão industrial e queima de biomassa vegetal. 

Pode ser originado também por processo natural, como ressuspensão de poeira do solo, 

emissões vulcânicas e queimadas naturais (CETESB, 2022; MMA, 2022). 

Essas partículas constituem uma mistura complexa que podem conter tanto compostos 

orgânicos quanto inorgânicos e podem ser emitidos na atmosfera por fontes naturais e 

antropogênicas, como veículos automotores, poeira de asfalto, chaminés, incêndios florestais, 

poeira do solo levada pelo vento, emissões vulcânicas e maresia (Nel, 2005). 

Existem dois grupos de substâncias que se destacam dentre os compostos presentes no 

MP. O primeiro são os metais de transição que possuem capacidade oxidativa, e tipicamente 

incluem Fe, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn e Ti. A maioria desses metais pode catalisar reações 

do tipo Fenton e gerar lesões por mecanismos oxidativos (Chen & Lipmann, 2009). O 

segundo grupo inclui compostos orgânicos como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs), que são altamente lipofílicos e penetram facilmente na pele. Após serem 

metabolizados, podem gerar a formação de adutos de DNA ou danificar indiretamente o DNA 

por meio da formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) (Parrado et al., 2019). 

Os MPs podem ser classificados também quanto ao tamanho aerodinâmico da 

partícula, que quanto menores os diâmetros, maiores são o seu potencial em causar danos à 
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saúde. Dentre os poluentes encontrados no MP do ar, as partículas inaláveis (iguais ou 

menores que 10 μm) são as mais preocupantes para a saúde, e tem sido apontada como uma 

ameaça ambiental não só as pessoas suscetíveis, mas também para a população saudável 

(WHO, 2019; CETESB, 2020). Essas partículas podem ser classificadas em grosseiras 

(diâmetro <10 μm; MP10), fina (diâmetro <2,5 μm; MP 2,5) e ultrafina (diâmetro <0,1 μm; 

MP 0,1) (figura 5) (Schwarze et al., 2006). 

 

 
Figura 5: Material Particulado grosseiro, fino e ultrafino. 

Fonte: Adaptado de Donaldson et al., 2001. 

 
 

2.2.2. Efeitos do MP na pele 
 

Já é bem esclarecido na literatura que a exposição ao MP pode ser influenciada pelas 

condições do ambiente, como estação do ano, fonte das partículas, microambiente, topografia 

e concentração da emissão. Além disso, o MP inalável é o mais prejudicial à saúde humana e 

mais relacionado a causa ou agravantes de doenças, de modo geral, quanto menor a partícula 

mais danos ela pode causar a saúde (Kim, 2015). 

Estudos demonstram o MP afeta negativamente a pele humana saudável, sendo 

associado ao surgimento de manchas pigmentares, elastose e desenvolvimento de rugas, 

levando ao envelhecimento extrínseco acelerado (Vierkötter et al., 2010; Schikowski & 

Krutmann, 2019). Além disso, em levantamentos epidemiológicos, observou-se relação entre 

exposições ao MP 2,5 e o surgimento de dermatite atópica, principalmente, em crianças 

(Dijkhoff et al.,2020). Em outro estudo realizado na Alemanha, analisando a relação do MP 

com incidências de câncer, foi observado um aumento do risco relativo de 52% de câncer de 
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pele não-melanoma em decorrência ao aumento de concentrações de MP10 (Datzmann et al., 

2018). 

Além disso, o MP pode estar relacionado a exacerbação de doenças de pele 

preexistentes (Kim et al., 2013). Em estudos clínicos foi sugerido que a exposição a partículas 

finas (2,5 μm), agravou quadros de dermatite atópica, provavelmente por exacerbação do 

processo inflamatório (Song, 2011; Ahn, 2014). 

Como mencionado anteriormente, o MP detém uma complexidade de componentes 

incluindo substâncias orgânicas, inorgânicas e que variam de tamanho e origem de emissão. 

Além disso, diversas abordagens são utilizadas para a avaliação dos efeitos dessas partículas a 

saúde, como por exemplo estudos epidemiológicos, estudos in vitro, in vivo e exposição 

controlada a uma fonte específica (Dijkhoff et al., 2020). 

Em um estudo recente realizado por Kim e colaboradores (2021), foi demonstrado por 

meio de três modelos experimentais a influência do MP 2,5 na função barreira da pele. 

Amostras de células mortas coletadas através de tape stripping da pele de indivíduos 

residentes em uma região de baixo e depois de alto índice de exposição a MP 2,5 foram 

utilizadas. Os autores constataram que produtos da degradação da filagrina se mostraram 

significativamente reduzidos nos indivíduos quando estes se encontravam em ambiente com 

alto teor de poluição. Para aprofundar a análise, os autores utilizaram cultura em monocamada 

de queratinócitos humanos, modelo organotípico de pele reconstruída e modelo de murino 

expostos a MP 2,5. Redução de expressão de filagrina, loricrina, queratina 1, desmocolina-1 e 

corneodesmosina, sem alteração de involucrina e claudina-1, foi observada nos queratinócitos 

em cultura. Nos equivalentes de pele e na pele murina a expressão de filagrina também estava 

inibida e acompanhada de aumento na perda transepidérmica de água. Os autores 

demonstraram que este processo é mediado pela indução de TNF-α e dependente do receptor 

arila de hidrocarboneto com consequente redução da expressão de filagrina (figura 6). 
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Figura 6: Mecanismo de exposição da pele ao MP 2,5. 

Fonte: Adaptado de Kim et al., 2021. 

 
 

Os HPAs presentes no MP2,5 em contato com a pele podem estes penetrar no tecido, 

gerar aumento de produção de EROs induzindo a oxidação lipídica e desencadeando o 

processo apoptótico (Magnani., et al 2016). Isto ocorre porque estes compostos ao serem 

biotransformados se transformam em compostos capazes de reagir com o DNA induzindo 

genotoxicidade (Von koschembahr, 2018). 

Pan (2015) demonstrou em pele de porcos expostos ao MP10 que este é capaz de 

alterar a barreira cutânea acarretando alterações na absorção de substâncias químicas pela pele 

podendo, deste modo influenciar a administração tópica de medicamentos e protetores solares. 

Hieda e colaboradores (2020) empregando um modelo de epiderme reconstruída 

(Catarino, 2015; Pedrosa et al., 2017) demonstraram que a exposição a MP10, em dose de 8,9 

µg/cm² ressuspenso em 100 µl de PBS, induziu alterações de permeabilidade da barreira 

cutânea, levando a diminuição de proteínas estruturais, que são importantes para a função 

barreira da pele, como CK10, involucrina, loricrina e filagrina. Os autores observaram 

também um aumento na liberação de IL1-α e da expressão de AQP3, alterações que são 

observadas também na dermatite atópica. Além disso, o MP10 alterou a expressão de 

proteínas importantes na homeostase da pele, como AhR e notch1. A alteração da via AhR – 

AQP3 – NOCTH1 foi atribuída ao estresse oxidativo induzido pelo MP (Magnani., et al 

2016) (figura 7). 
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Figura 7: Mecanismo de exposição da EHR ao MP10. 

Fonte: Adaptado de Hieda et al., 2020. 

 
 

Dijkhoff et al. publicou recentemente uma extensa revisão abordando os principais 

aspectos da fisiopatologia da exposição da pele ao MP envolvidos na alteração da barreira 

cutânea.   Um dos mecanismos pelos quais o MP induz alteração na pele exposta é pela 

geração de EROs e indução de estresse oxidativo. A formação de EROs pelo MP pode ser 

exógena ou endógena. A formação exógena de EROs pelo MP é resultado da alta reatividade 

da superfície da partícula devido a sua composição química. As EROs endógenas são 

principalmente derivadas de estresse mitocondrial que já foi descrito em queratinócitos 

expostos ao MP. Outra via de produção endógena de EROs é pela ligação de compostos 

aromáticos presentes no MP ao receptor hidrocarboneto de arila (AhR). Foi demonstrado que 

o MP é capaz de ativar in vitro este receptor promovendo a transcrição de genes relacionados 

ao metabolismo de xenobióticos. A atividade destas enzimas produz, entre outros metabólitos, 

EROs. O MP pode também atuar sobre enzimas da família das oxidases (NOX) e do fosfato 

de nicotinamida adenina dicluneotideo (NADPH) que quando ativadas produzem quantidades 

elevadas de EROs. As EROs podem levar ao dano de DNA, carbonilação de proteínas, 

peroxidação lipídica e disfunção mitocondrial. A soma de todos esses danos celulares induz 

apoptose da célula. Além disto, podem aumentar os níveis de peptídeos antimicrobianos 

(AMP) e reduzir a produção de proteínas importantes para a regulação da função barreira da 

pele como as citoqueratinas (CKs), loricrina (LOR) e filagrina (FLG). O MP pode ativar a via 

MAPK (proteína quinase ativada por mitógeno) ou pelo estresse oxidativo ou pela ativação do 
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receptor Toll-like (TLR), levando a ativação de metaloproteinases de matriz (MMPs). Por 

fim, a ativação do receptor Toll-like ativa também a via do fator nuclear kappa B (NF-κB) que 

vai regular positivamente a expressão de várias citocinas (IL1-α, IL-1β e TNF) e quimiocinas 

(CXCL8, ICAM1, COX2 e iNOS) (figura 8). 

 

 
Figura 8: Fisiopatologia da exposição da pele ao MP. 

Fonte: Dijkhoff et al., 2020. 

 
2.3. Radiação Solar 

A radiação solar é composta por um espectro de radiação eletromagnética que pode ser 

dividida de acordo com o conteúdo energético e o intervalo do comprimento de onda (λ). As 

radiações solares que atingem a Terra são as radiações ultravioleta (UV), de 190-400 nm, a 

radiação visível, de 400-760 nm e a infravermelha, acima de 760 nm (figura 9) (Barolet et al., 

2016). 

 
 

Figura 9: Espectros da radiação solar: Ultravioleta, luz visível e infravermelha. 

Fonte: Adaptado de Barolet et al., 2016. 

 

 

Após a interação com a pele, a radiação solar pode ser absorvida, refletida ou 

espalhada. De acordo com a lei de Grotthus – Draper, também conhecida como a primeira lei 
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da fotoquímica, a luz quando absorvida por um átomo ou molécula induz alterações químicas 

em compostos presentes na pele (Wondrak et al., 2006). 

Quando um fóton é absorvido por um cromóforo da pele e este composto foto- 

excitado não retorna para seu estado eletrônico de energia fundamental, por meio de geração 

de calor, dissipação de energia ou emissão de fótons, este inicia reações químicas, resultando 

em compostos intermediários reativos e foto-produtos tóxicos. Portanto, é a natureza física do 

incidente solar (fótons) e a natureza química do cromóforo absorvente na pele que 

determinam os efeitos biológicos da exposição solar (Wondrak et al., 2006). 

Um dos fatores ambientais associados ao desenvolvimento de doenças de pele é a 

radiação UV, que pode variar desde o fotoenvelhecimento até a formação de neoplasias. A 

radiação UVA e UVB penetram na pele, e ao atingir as células, são absorvidos por lipídios, 

proteínas, DNA nuclear e mitocondrial, levando a uma série de eventos oxidativos que são 

responsáveis por alterações estruturais e perda de funções celulares (Valacchi et al., 2012). A 

radiação UV que atinge a superfície da Terra representa apenas 6,8 % da radiação solar e é 

dividida em UVA (320 nm - 400 nm) e UVB (290 nm - 320 nm). Já a UVC (200 nm - 290 

nm) é bloqueado pela atmosfera terrestre. A UVA penetra na derme e na epiderme, enquanto 

a penetração da UVB fica restrita a epiderme (figura 10) (Barolet et al.,2016). 

A exposição à radiação ultravioleta do sol induz um aumento na produção de EROs 

com estimulação das células cutâneas a liberar mediadores pró-inflamatórios, levando à 

infiltração de neutrófilos ativados e células fagocíticas que são capazes de produzir ainda mais 

radicais livres (Pillai et al., 2005). A radiação UV, principalmente a UVB, é capaz de causar 

alterações no DNA formando dímeros de pirimidina e de timina, que por consequência levam 

a mutações em genes específicos e importantes, como por exemplo, o gene supressor de 

tumor p53. A radiação UVA também pode gerar dano ao DNA pela formação de EROs, 

dando origem a 8-hidroxi-2′-desoxiguanosina (8-OH-dG), marcador de dano de DNA 

(Parrado et al., 2019). 

Por muitos anos as radiações UVA e UVB foram associadas como as principais ou 

únicas causadoras de efeitos negativos na pele humana. Assim poucos estudos relacionando 

os efeitos causados por outros comprimentos de onda foram desenvolvidos. No entanto, nos 

últimos anos houve uma onda crescente de estudos demonstrando que a luz visível (VIS) e a 

radiação infravermelha (IR) também podem ser associadas a alterações fisiológicas 

importantes na pele, como envelhecimento precoce e alterações de pigmentação 

(MCDANIEL et al., 2015). 
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De toda energia solar que atinge a superfície da terra, 38,9% (400-760 nm) é composta 

por radiação VIS, porção da radiação eletromagnética que pode ser percebida pelo olho 

humano. A VIS penetra até a derme e gera calor após sua absorção (figura 10) (Mahmoud et 

al., 2008; MCDANIEL et al., 2015). Décadas atrás, alguns trabalhos já levantaram a hipótese 

de que a luz visível poderia contribuir para o fotoenvelhecimento, e alguns trabalhos 

mostraram hiperpigmentação da pele causada pelo espectro visível da radiação solar (Pathak 

et al., 1962; Kollias & Baqer, 1984). 

A VIS pode ser associada a diversos efeitos patológicos na pele, como o eritema, 

pigmentação, dano térmico e produção de radicais livres. Esse espectro pode ser responsável 

também, pelo surgimento de foto-dermatoses (grupo de alterações na pele que são causadas 

ou exacerbadas por exposição à radiação UV ou VIS), como por exemplo, a urticária solar, 

que tem como sintomas vermelhidão e coceira. Além disso, a VIS por meio da produção de 

EROs pode indiretamente induzir danos ao DNA (Mahmoud et al., 2008). 

A radiação infravermelha representa 54,3% da radiação solar total, sendo composta 

por IR-A (760 nm - 1.400 nm), IR-B (1.400 nm - 3.000 nm) e IR-C (3.000 nm - 1 x 10
6
 nm) 

(figura 9). A IR-A penetra profundamente, atingindo a epiderme, a derme e até mesmo a 

hipoderme. A IR-B também atinge epiderme, derme e hipoderme, mas 72% de sua energia é 

absorvida pela epiderme. Já o IR-C é completamente absorvido pela epiderme (figura 10). O 

espectro infravermelho transmite energia térmica e é responsável por aumentar a temperatura 

da pele chegando a níveis próximos de 40ºC. Quando a pele apresenta temperatura elevada de 

forma crônica, pode desenvolver uma doença denominada “eritema ab igne”, também 

conhecida como eritema calórico, que se caracteriza por pigmentação da pele e elastose solar. 

A IR-A corresponde a 30% da radiação total, e devido ao seu menor comprimento de onda 

que as demais IRs, pode penetrar mais profundamente e atingir os tecidos subcutâneos. A 

exposição da IR-A foi associada à diminuição da capacidade antioxidante da pele, estresse 

oxidativo e inflamação. Os danos relacionados com o calor estão associados à expressão de 

metaloproteinases de matriz (MMPs), mais especificamente, MMP1, MMP2 e MMP3, que 

resultam na destruição de colágeno e elastina (Barolet et al.,2016). 



33 
 

 

 

 
 

 

Figura 10: Penetração dos componentes da radiação solar na epiderme nos espectros: UV-B, UV-A, Visível, IV- 

A, IV-B e IV-C. 

Fonte: Adaptado de MCDANIEL et al., 2015. 

 
2.4. Foto-poluição 

Em um contexto urbano, as pessoas estão expostas, no dia a dia, aos raios solares e a 

poluição do ar concomitantemente. Em contrapartida, pouco ainda se sabe dos reais efeitos 

que essa dupla exposição pode trazer para a saúde da pele. 

O MP da poluição do ar pode interagir com a pele humana de forma direta, podendo 

levar a disfunção da barreira epidérmica através da indução a processos inflamatórios e 

oxidativo, aumento da permeabilidade e desidratação (Hieda et al., 2020). Além disso, o MP 

pode ser acumulado na pele por vias indiretas de exposição (figura 11 - a) por distribuição 

pela corrente sanguínea (Moreau et al., 2015). 

A radiação solar além de ser responsável por causar danos diretos a pele, pode tornar- 

se um agravante as lesões produzidas pela exposição ao MP, visto que a radiação é capaz de 

foto-ativar essas partículas suspensas no ar ou, até mesmo, ativar as partículas presentes na 

pele de forma indireta (Souer et al., 2017) (figura 11 - b). 
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Figura 11: Captação direta e indireta do MP do ar pela pele e a foto-ativação dessas partículas no ar ou na pele 

quando exposta por vias indiretas. 

Fonte: Adaptado de Araviiskaia et al., 2019. 

 
 

Os HPAs, por exemplo, que são encontrados no MP são altamente foto-reativos, 

particularmente aos espectros UVA e visível. Alguns HPAs absorvem fótons na faixa de 

UVA e alguns, que contêm cinco ou mais anéis aromáticos, podem absorver na faixa visível. 

Os HPAs uma vez excitados podem transferir elétrons para o oxigênio molecular e/ou para 

outras biomoléculas, podem também induzir estresse oxidativo, danificar biomoléculas 

celulares (lipídios e proteínas), e dano ao DNA, levando a genotoxicidade, por meio de danos 

como clivagem simples, oxidação de guanina em 8-oxo-guanina ou 8-hidroxi-guanina, 

deleção de base, formação de adultos covalentes de DNA, dentre outras lesões, podendo 

induzir citotoxicidade e mutagenicidade (Yu et al., 2006; Marrot, 2018). Além disso, estudos 

já demonstram que os HPAs podem ser até 100 vezes mais tóxicos quando expostos a 

radiação solar do que quando estão na ausência de luz (Pelletier et al., 1997; Swartz et al., 

1997). 

Em um estudo realizado por Souer (2017) observou-se que a exposição de 

queratinócitos isolados a dois HPAs, benzo[a]pireno e indeno[1.2.3-cd]pireno, associada a 

exposição à radiação UVA1 (350-400 nm) é mais tóxica do que a exposição à radiação UV 

diária (300–400 nm). Estes autores demonstraram que o benzo[a]pireno e o indeno[1.2.3- 

cd]pireno eram foto-tóxicos em concentrações nanomolares e podem comprometer o 
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potencial clonogênico dos queratinócitos com possível redução do seu potencial proliferativo. 

Por tanto, a foto-lesão já induzida pela UVA pode piorar o ciclo epidérmico normal, quando a 

pele é cronicamente exposta à foto-poluição. Além disso, a foto-poluição pode interromper a 

produção de energia nas células da pele, afetando as mitocôndrias, desencadeando a produção 

de radical ânion superóxido e a despolarização da membrana, demonstrando que o processo 

de fotoenvelhecimento pode ser acelerado em um ambiente poluído (Souer et al., 2017). 

Em um trabalho recente de Dimitrov e colaboradores (2021), utilizando epiderme 

humana reconstruída (EHR), a exposição concomitante de radiação UVA1 e HPAs, 

benzo[a]pireno e indeno[1.2.3-cd]pireno, em baixas concentrações que podem ser comumente 

encontradas no sangue foi avaliada. Com a exposição concomitante, os autores identificaram 

a redução da espessura da EHR após o tratamento concomitante, além de observar excreção 

aumentada de IL-1α, IL-8 e MMP3, não sendo observadas alterações marcantes nas proteínas 

estruturais CK10, loricrina e filagrina. 

Bao e colaboradores (2009) demonstraram, em células AL, uma célula hibrida 

humana-hamster formada pela fusão de fibroblastos humanos e a célula gly2A mutante de 

células de ovário de hamster chines, que produtos da exaustão do diesel ativadas por radiação 

UVA induzia um aumento de citoxicidade e genotoxicidade consequente a produção de 

oxigênio singlete. 

Mokrzyński e colaboradores (2021) expuseram células HaCaT a 25, 50, e 100 μg/mL 

de MP 2,5 e após 24 horas submeteram a irradiação de luz solar total empregando um 

simulador solar. Os autores observaram que a irradiação, após a exposição ao MP 2,5, 

produzia um aumento da toxicidade do MP avaliados por MTT e um aumento de células 

apoptóticas. 

Os lentigos solares, como sugere o nome, são associados principalmente à exposição à 

radiação UV e surgem como pequenos pontos de pigmentação principalmente na pele do 

rosto, ombros e nas costas das mãos. Nakamura e colaboradores propuseram que além da 

radiação solar, fatores ambientais como a poluição do ar podem agir concomitantemente no 

desenvolvimento dos lentigos solares, o que denominou de lentigos induzidos pelo ambiente. 

Segundo estes autores, ambos, a radiação solar e os hidrocarbonetos aromáticos presentes no 

ar poluído, podem ativar os sistemas de sinalização do receptor hidrocarboneto de arila, 

contribuindo para o aumento da síntese de melanina nos melanócitos e proteger os 

queratinócitos contra apoptose (Nakamura et al., 2015). 

Um estudo epidemiológico de Hüls e colaboradores 2019, avaliou a possível interação 

entre MP2,5 e radiação UV. Para o estudo, os autores avaliaram o tempo diário de exposição 
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ao sol e avaliaram a quantidade de MP nas residências. Foi demonstrado nessa análise, 

avaliando 799 mulheres caucasianas, que o surgimento do lentigo pode estar relacionada a 

interação entre o MP produzido pelo tráfego e a radiação UV. 

 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi investigar as alterações morfológicas e moleculares 

causadas pela exposição da epiderme a radiação solar, ao material particulado do ar e os 

efeitos concomitantes da exposição conjunta a estes agentes, empregando culturas de 

epidermes humanas reconstruídas in vitro. 

 

3.2. Objetivos específicos 

1) Caracterizar o modelo in vitro de exposição à radiação solar, ao material particulado 

do ar e exposição concomitante a estes dois agentes por meio de técnicas histológicas 

e imunohistoquímicas para marcadores de proteínas estruturais e de hidratação, a 

saber, citoqueratina 10, loricrina e aquaporina 3; 

2) Avaliar a viabilidade celular do EHR frente as exposições ao MP, radiação solar e 

exposição concomitante; 

3) Avaliar a integridade da função de barreira no modelo in vitro de EHR exposta a MP, 

radiação solar e exposição concomitante, por meio da técnica de permeabilidade ao 

corante Lucifer Yellow (LY); 

4) Quantificar a secreção da citocina inflamatória IL-8; 

5) Analisar a expressão proteica dos genes de interesse (Nocht-1, CK10, Loricrina e 

AQP3) pela técnica de western blotting. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1. Produção da epiderme humana reconstruída (EHR) 

A epiderme humana reconstruída (EHR) foi produzida a partir de células isoladas de 

prepúcio de pacientes submetidos à postectomia. O material foi obtido junto ao setor de 

cirurgia ambulatorial do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU USP), 

conforme protocolo aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da Universidade de São Paulo (CEP FCF/USP 534) e do HU USP (CEP 943/09). O prepúcio 

foi utilizado para o isolamento de queratinócitos e fibroblastos como descrito na literatura 

(Poumay et al., 2004; Catarino, 2015). Para produzir a EHR, queratinócitos humanos isolados 

foram mantidos em cultura utilizando meio comercial KGM
TM

 Gold BulletKit
TM

 (KGM, 

Lonza, Walkersville, MD, EUA) suplementado com 10
-6

 M de isoproterenol (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA), em estufa a 37ºC com 7,5% de CO2 para manutenção do pH ideal. 

Queratinócitos primários com 70% de confluência foram utilizados para a reconstrução da 

epiderme conforme figura 12. Queratinócitos (25 x 10
4
 células) foram plaqueados em placa de 

12 poços contendo transwell (Transwell® 3460, Corning®, Corning, NY, EUA) com 

membrana de poliéster de poro 0,4 µm recoberta por colágeno tipo IV (C7521-Sigma 

Aldrich®, Darmstadt, Alemanha). 

As células foram mantidas por 24 horas submersas em meio de cultura RAFT, 

constituído de meio de cultura específico para produção do equivalente epidérmico e meio de 

cultura KGM - Gold Bulletkit
TM

 na proporção 1:1. Após o período de adesão, as células 

foram expostas ao ar, gerando uma interface ar-líquido mantidas por 10 dias em meio de 

cultura RAFT para o crescimento e diferenciação da epiderme em estufa a 37 ºC com 5% de 

CO2 (Catarino, 2015; Pedrosa et al., 2017). 

 

Figura 12: Desenvolvimento do equivalente epidérmico (EHR). 

Fonte: Adaptado de Catarino, 2015. 
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As replicatas experimentais foram constituídas de pelo menos 3 EHR para cada grupo 

de estudo, a saber, controle (PBS), MP, irradiado e exposto concomitantes ao MP e a 

irradiação. Para cada replicata empregou-se um pool de queratinócitos de dois pacientes, 

sendo este pool diferentes para cada replicata. 

 

4.2. Material particulado (MP) do ar 

Foi utilizado material particulado (MP) de referência certificado SRM 1648a (Urban 

Particulate Matter) do National Institute of Standards and Technology – NIST (Gaithersburg, 

MD, EUA). Neste material estão presentes diversos contaminantes, dentre eles compostos 

orgânicos como os HPAs e metais (anexo 9.1). O MP foi ressuspendido em PBS pH 7,2 

estéril e sonicado durante 30 minutos. A dose utilizada foi de 8,9 µg/cm², aplicada em 

volumes de 100 ou 200 µL sobre a EHR no décimo dia de diferenciação. 

4.2.1. Medida do diâmetro das partículas do MP do ar. 

O diâmetro hidrodinâmico do MP de referência certificado foi avaliado por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS) utilizando o equipamento Zetasizer Nano (Malvern 

Pananalytical, Worcestershire, Reino Unido) equipado com laser de 633 nm. Para tanto, 1 mg 

de MP foi ressuspenso em 1 mL de PBS pH 7,2, seguido de sonicação, em sonicador 

UltraCleaner-1600ª (Modelo USC-1600ª com aquecimento UNIQUE Ind.; Brasil), durante10 

min ou 30 min. 

 

4.3. Simulação da radiação solar 

A radiação utilizada foi a emitida por simulador solar (Sciencetech Inc.,London, 

Ontário, Canadá) utilizando uma lâmpada Xenon Arc XBO 2500W/HS OFR (OSRAM , 

Berlim, Alemanha) com e sem filtro AM1.5G (figura 13). 

O filtro AM1.5G foi utilizado para simular o espectro solar terrestre no solo quando o 

sol está em um ângulo zenital de 48,2°, inclui a luz direta do sol e a luz difusa que é espalhada 

pela atmosfera. Como resultado, esse filtro simulou a radiação total, também conhecida como 

radiação global, que atinge o solo. A irradiação sem filtro representa a radiação emitida 

diretamente pela lâmpada do simulador. 
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Figura 13: Espectro da luz incidente na área de testes, medido por meio de fibra ótica. Em preto o 

espectro de emissão da lâmpada OSRAM Xenon Arc XBO 2500W/HS OFR sem filtro e em vermelho o espectro 

com a utilização do filtro AM1.5G. 

 
A irradiância (W/m

2
) foi medida por meio de medidor de potência solar SOLAR-100 

Solar Power Meter (Amprobe, Everett, WA, EUA) mantendo-se a potência do equipamento 

sempre fixa em 1,2 kW. Os valores médios obtidos foram de 210 W/m
2
 e 463 W/m

2
, com 

filtro AM1.5G e sem filtro, respectivamente. A partir destes valores foi calculado o tempo 

necessário de exposição à luz para obtermos a dose desejada, onde D= I . tir,, onde D é a dose 

(em J/cm
2
), I é a irradiância que é aplicada na fórmula em mW/ cm

2
 e tir é o tempo de 

irradiação em segundos. 

Para a exposição à radiação, os transwells contendo as EHRs foram retirados do meio 

de cultura e transferidos para uma placa de 12 poços contendo 400 µL de PBS (pH 7,2) por 

poço. Após a exposição, as epidermes foram transferidas novamente para o meio de cultura e 

incubadas por 24 h. 

 

4.4. Exposição ao MP e à radiação solar 
 

4.4.1. Ensaio piloto para determinação da dose de irradiação 
 

Visando a determinar uma dose de radiação que não promovesse alterações na EHR 

foi realizado um ensaio piloto com 3 doses de radiação (conforme item 3.4) com ou sem filtro 

AM1.5G. Inicialmente foi empregada a dose de 13 J/cm
2
 (Marionnet et al., 2010) sem filtro. 
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Considerando as lesões observadas com esta dose, foi realizado mais um experimento onde a 

EHR foi exposta a doses de 5 e 10 J/cm
2
 empregando ou não o filtro AM15G. 

As observações histológicas permitiram selecionar a dose de 5 J/cm
2
 empregando-se o 

filtro AM1.5G para continuidade ao estudo (item 3.5.3). 

4.4.2. Ensaio piloto para determinação do volume de ressupensão do material 

particulado 

Os primeiros ensaios de exposição ao MP foram realizados suspendendo o MP em 100 

µL de PBS visando a dose de 8,9 µg/cm² (Hieda, 2020). Entretanto, foi observado que, com 

este volume de suspensão, a distribuição do MP sobre a superfície da EHR não era uniforme. 

Foi realizado então um estudo piloto ressuspendendo o MP em 200 µL de PBS tendo 

sido obtido resultados satisfatórios com este volume. 

Deste modo os experimentos finais foram realizados com o MP ressuspenso em 200 

µL de PBS conforme descrito no item 3.5.3. 

4.4.3. Dupla Exposição da EHR ao MP e a radiação solar 
 

A EHR foi exposta ao MP conforme item 3.3 e, imediatamente após, à radiação solar 

conforme descrito no item 3.4 (figura 14). No décimo dia de diferenciação as epidermes 

foram expostas à 200 µL de suspensão do MP (equivalente a 8,9 µg/cm²) e a seguir expostas à 

5 J/cm² de radiação emitida por simulador solar equipado com filtro AM1.5G. Após os 

tratamentos, as epidermes foram incubadas em estufa a 37 ºC com 5% de CO2 por 24 horas e 

posteriormente o material foi processado para realização das demais análises. 

 

 
 

 
Figura 14: Delineamento experimental. A. EHR controle, exposta a 200 µL de PBS. B. EHR tratada 

com 200 µL de suspensão de MP (8,9 µg/cm²) em PBS. C. EHR exposta à 5 J/cm² de radiação emitida por 

simulador solar equipado com filtro AM1.5G. D. EHR expostas a 200 µL. 
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4.4.4. Análises histológica e imuno-histoquímica 
 

Ao término do experimento, as EHRs foram fixadas em solução de formalina a 10% 

em PBS por 4 horas, posteriormente desidratadas em concentrações crescentes de etanol 

(70%, 80%, 90% e 100%) e finalmente com xilol para inclusão em parafina. Foram realizados 

cortes de aproximadamente de 3 µm que foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) para 

análise histológica. 

A análise por imuno-histoquímica foi realizada empregando-se a técnica da 

estreptavidina/biotina. Para isto, as amostras foram cortadas e logo em seguida passaram por 

um processo de hidratação, a saber, 2 vezes de 4 minutos em xilol, 3 vezes de 2 minutos em 

álcool absoluto, 1 vez de 2 minutos em álcool 90%, 1 vez de 2 minutos em álcool 70 %, 1 vez 

de 2 minutos em álcool 50% e 1 vez de 2 minutos em água destilada. O kit-EnVision Flex 

(High pH, Dako Omnis, Santa Clara, CA, EUA) foi utilizado seguindo o protocolo do 

fabricante. As imunomarcações foram realizadas para as seguintes proteínas: loricrina (LOR), 

aquaporina 3 (AQP3) e citoqueratina 10 (CK10) empregando-se anticorpos Abcam (ABCAM, 

Cambridge, Reino Unido) conforme diluições indicadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Diluições dos anticorpos utilizados para as marcações de imuno-histoquímica. 

Anticorpo primário Diluição Marca e código 

Loricrina 1:200 Abcam 85679 

Aquaporina 3 1: 450 Abcam 125219 

CK10 1:300 Abcam 9025 

 

4.4.5. Avaliação da viabilidade celular 
 

A viabilidade celular das EHRs foi avaliada pelo ensaio do brometo de 3-[4,5-dimetil- 

tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio (MTT). As EHRs foram inicialmente lavadas com PBS e 

incubadas com 300 µL de MTT (1 mg/mL) em estufa a 37 ºC e 5% de CO2. Após 3 horas, as 

EHRs foram novamente lavadas com PBS e em seguida foi adicionado 2 mL de isopropanol e 

incubadas por 2 horas para a extração dos sais de formazan reduzidos. Então, 200 µL de cada 

tratamento foi transferido para uma placa de 96 poços para análise. A leitura de absorbância 

em 570 nm foi realizada em espectrofotômetro SynergyTM HT (BioTek Instruments INC., 

Winnoski, Vermont, EUA). O ensaio é baseado na redução do MTT pelo sistema enzimático 

mitocondrial, por meio das atividades de desidrogenases que clivam o anel tetrazólico e 
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convertem o MTT em um produto insolúvel denominado formazan que pode ser avaliado 

quantitativamente por espectrofotometria. 

4.4.6. Quantificação da citocina inflamatória IL-8 
 

A secreção de IL-8 no meio de cultura das EHRs foi avaliada pela técnica de 

imunoensaio empregando-se kits R&D Systems (Minneapolis, MN, EUA) de acordo com o 

protocolo do fabricante. Os meios foram coletados após 24 horas do tratamento, logo em 

seguida, foi realizada centrifugação a 10.600 xg por 10 minutos a 4 ºC, e estocados em freezer 

a -80 ºC. A leitura de absorbância em 450 nm foi realizada em espectrofotômetro SynergyTM 

HT (BioTek Instruments INC., Winnoski, Vermont, EUA). 

4.4.7. Avaliação da permeabilidade da barreira epidérmica ao corante Lucifer 

Yellow (LY) 

A avaliação da permeabilidade da EHR foi realizada utilizando o corante 

fluorescente Lucifer Yellow. Um volume de 150 µL de solução 1 mM de LY (Sigma - 

Aldrich, Overijse, Bélgica) foi aplicado sobre as EHRs seguido de incubação por 6 horas em 

estufa com 5% de CO2 a 37 ºC. Após este tempo, o meio de cultura foi coletado e transferido 

para placa de 96 poços. A fluorescência foi medida em leitor de placas SynergyTM HT 

(BioTek Instruments INC., Winnoski, Vermont, EUA) (λex:495 nm; λem: 535 nm) conforme 

descrito por De Vuyst et al, 2016. 

4.4.8. Análise de proteínas pela técnica de western blotting 
 

As EHRs foram retiradas mecanicamente da transwell com o auxílio de uma pinça (4 

EHR por grupo de tratamento) e transferidas para um volume de 200 µL de tampão de lise 

(solução mãe composta por 1 mL de solução de RIPA (descrito em Penachi, 2016), 100 µL de 

inibidor de protease, 10 µL de inibidor de fosfatase e acréscimo de pepstatina e leupeptina (1 

mg/mL) e 100 µL de ortovanadato de sódio. A seguir, as amostras foram agitadas em vórtex 

por 1 minuto e transferidas para o freezer a -20 ºC onde permaneceram por 24 h. Após este 

período, as EHRs foram trituradas com o auxílio de um homogeneizador Turrax 

(TissueRuptor® -QIAGEN, Beverly, MA, EUA) para garantir a lise completa das células. 

A concentração de proteína foi medida pelo método de Bradford utilizando uma curva 

padrão de albumina sérica bovina (BSA) (Bradford, 1976). 

As amostras foram diluídas em tampão de amostra para uma concentração final de 40 

µg/mL de proteína e foram separadas em gel de eletroforese 12% a 100 V por 1 hora e 30 min 

e, posteriormente, transferidas a uma membrana de polivinilideno difluorido (PVDF) a 4 ºC. 
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Subsequentemente, o bloqueio de reações inespecíficas foi realizado com leite desnatado 5% 

em tampão Tris-glicina pH 7,5. A seguir, as membranas foram incubadas por 12 horas com o 

anticorpo primário a 4 ºC, lavadas com tampão TBST – solução salina tamponada com Tris e 

Tween 20 (50 mM Tris-HCl, pH 7,5; 150 mM NaCl; 0,1% Tween 20) e incubadas com 

anticorpo secundário anti-IgG conjugado com peroxidase diluído 1:2500. O sistema de 

quimioluminescência aumentada ECL (Amersham Pharmacia Bioteck, NJ, EUA) foi utilizado 

para a detecção. Foram utilizados os anticorpos anti-loricrina, anti-AQP3, anti-CK10, anti- 

notch1 e para avaliação do controle endógeno a anti-Actina, todos da marca Abcam (Abcam, 

Cambridge, Reino Unido) diluídos conforme indicado na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Diluições dos anticorpos utilizados para o ensaio de imunoblotting. 

Anticorpo primário Diluição Marca e código 

Loricrina 1:1000 Abcam-183646 

Aquaporina 3 1:1000 Abcam-1252190 

CK10 1:1000 Abcam-9025 

notch1 1:1000 Abcam-52627 

Actina 1: 1000 Abcam - 8227 

 

4.5. Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão e analisados 

estatisticamente por meio de ANOVA (one-way analysis of variance) usando o software 

Graphpad Prism 8 considerando um valor de significância de p < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1. Ensaio piloto para determinação da dose de irradiação 

A figura 15 apresenta as fotomicrografias do experimento piloto realizado com as 3 

doses de irradiação (5, 10 e 13 J/cm
2
) empregando-se ou não o filtro AM1.5G. 

 
 

Figura 15: Fotomicrografia da EHR exposta a doses de 5, 10 e 13 J/cm² de radiação solar total (com ou 

sem filtro AM1.5G). 

A. Cortes histológicos corados com HE, contendo controle e irradiado 13 J/cm² sem filtro. B. Cortes histológicos 

corados com HE, contendo controle e irradiado 5 J/cm² e 10 J/cm² com ou sem filtro AM1.5G. C. Cortes 

histológicos contendo controle e irradiado 5 J/cm² e 10 J/cm² com ou sem filtro AM1.5G corados com anticorpo 

para loricrina. Aumento em objetiva de 50x. 
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Cortes histológicos das EHRs foram corados com HE e imunomarcação de loricrina 

por imunohistoquímica. 

A dose de 13 J/cm
2
 induziu alterações na EHR, sendo possível visualizar 

queratinócitos da camada basal com núcleos picnóticos (células de queimadura solar), e perda 

da camada granulosa (figura 15 A). 

Frente a este resultado, prosseguimos o ensaio com as doses de 5 e 10 J/cm² com e 

sem o filtro AM1.5G. A dose de 10 J/cm², principalmente com a irradiação sem filtro, induziu 

ainda lesões histologicamente visíveis (figura 15 B) com redução na expressão de loricrina 

(figura 15 C). Já a dose de 5 J/cm² com filtro AM1.5G não promoveu alterações morfológicas 

ou de expressão da loricrina, apresentando-se ideal para a utilização no modelo de dupla 

exposição (figura 15B-C). 

 

5.2. Ensaio piloto para avaliação do volume de suspensão do MP 

Este ensaio foi realizado considerando que, macroscopicamente, o MP não se 

distribuía uniformemente sobre a superfície da EHR. Para tanto, empregamos dois volumes de 

suspensão do MP em PBS que foram aplicados sobre a superfície do EHR. 

Na figura 16 estão apresentadas as fotomicrografias deste ensaio, a saber, EHRs 

coradas por HE e por imuno-histoquímica para loricrina. 

Figura 16: Fotomicrografia da EHR exposta a dose de 8,9 µg/cm² de MP suspenso em 100 ou 200 µL. 

A. Cortes histológicos corados com HE, contendo controle e EHRs expostas ao MP (8,9 µg/cm²) suspenso em 

100 ou 200 µL de PBS. B. Cortes histológicos contendo controle e EHRs expostas ao MP (8,9 µg/cm²) em 100 

ou 200 µL de PBS corados com anticorpo para loricrina. Aumento em objetiva de 50x. 

 

5.3. Avaliação do tamanho das partículas do MP em suspensão em PBS 

O tamanho hidrodinâmico do MP suspenso em PBS foi avaliado sob duas condições 

de sonicação, a saber, 10 e 30 minutos. Os resultados apresentados na figura 17 indicam que o 

tempo de sonicação influencia no tamanho da partícula, sendo que após 30 minutos (tempo 
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utilizado nos experimentos de exposição ao MP) foram significativamente menores, com 

tamanho médio de 2 µm, quando comparado às partículas sonicadas por 10 min (figura 17-C). 

 
 

Figura 17: Diâmetro hidrodinâmico do MP suspenso em PBS após sonicação. 

A. Gráfico representando o tamanho hidrodinâmico das partículas sonicadas por 10 minutos. B. Gráfico 

representando o tamanho hidrodinâmico das partículas sonicadas por 30 minutos em nanômetros. C. Gráfico 

comparativo contendo os tamanhos hidrodinâmicos do MP comparados entre o sonicado por 10 min e 30 min 

(**** p <0,00001). 

 

5.4. Avaliação da viabilidade da EHR 

A viabilidade da EHR foi avaliada pela técnica do MTT e estão apresentados na figura 

18. 
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Figura 18: Viabilidade celular de equivalentes epidérmicos expostos a diferentes tratamentos. 

Onde: C- (controle negativo exposto a PBS, MP (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² de MP suspenso em PBS), I 

(EHRs expostas a 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G) e MP+I (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² de MP 

seguida de 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G). A viabilidade foi avaliada após 24 horas a exposição. 

Os resultados representam a média ± desvio padrão de três experimentos independentes (n=3). (**) p<0,01. 

 
Apenas no grupo tratado com irradiação houve redução de 20% na viabilidade das 

EHRs em comparação ao grupo controle. Não houve variação de viabilidade entre os três 

grupos tratados. 

 

5.5. Avaliação da função barreira 

A função barreira foi avaliada pela capacidade do corante lucifer yellow (LY) em 

permear a EHR. Os resultados estão apresentados na figura 19. Observamos que após 24 

horas, a EHR irradiada mostrou um aumento na função barreira observado pela diminuição da 

permeação do corante. A dupla exposição (MP seguido de irradiação) reverteu este aumento 

sendo os valores deste grupo semelhante ao controle. Embora não tenha significado estatístico 

o grupo tratado apenas com o MP mostrou uma tendência de aumento de permeabilidade. 
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Figura 19: Intensidade de fluorescência após permeação ao corante lucifer yellow. 

Onde: C-(controle negativo exposto a PBS), MP (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² de MP suspenso em 200 µL de 

PBS), I (EHRs expostas a 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G) e MP+I (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² 

de MP suspenso em 200 µL de PBS seguida de 5 J/cm² de irradiação solar com filtro AM1.5G). A permeação foi 

avaliada após 24 h das exposições. Os resultados apresentados representam a média ± desvio padrão de quatro 

experimentos independentes (n=4), utilizando o pós-teste de Bonferroni. (*) p<0,05 e (***) p<0,001. 

 
 

5.6. Avaliação de secreção de interleucina (IL-8) 

A secreção de IL-8 no meio de cultura foi avaliada por ensaio de ELISA. Para a 

análise, o meio de cultura foi coletado após 24 h dos diferentes tratamentos. 

A figura 20 apresenta os níveis de secreção de IL-8 após as diferentes exposições. A 

dupla exposição promoveu redução significativa na secreção desta interleucina quando 

comparado aos demais grupos (controle, irradiado e ao tratado com MP). Uma tendência a um 

aumento de secreção no grupo irradiado quando comparado ao tratado com MP e em relação 

ao controle também foi observada. 
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Figura 20: Quantificação de IL-8 no meio de cultura após 24 h dos diferentes tratamentos empregando 

a técnica de ELISA. 

Onde: C-(controle negativo exposto a PBS, MP (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² de MP suspenso em em 200 µL de 

PBS), I (EHRs expostas a 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G) e MP+I (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² 

de MP suspenso em em 200 µL de seguida de 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G). Os resultados 

apresentados representam a média ± desvio padrão de quatro experimentos independentes (n=4). * p <0,05 e 

**** p <0,00001. 

 
5.7. Avaliação histológica e imuno-histoquímica das EHRs submetidas a exposição ao 

MP, a irradiação e a dupla exposição. 

As observações histológicas mostraram que os tratamentos com MP (8,9 µg/cm²) e 

radiação (5 J/cm²), bem como a dupla exposição não induziram alterações dignas de nota 

quando comparados com o controle (figura 21). 

A figura 21 mostra que a irradiação com 5 J/cm
2
 de radiação solar total induziu um 

aumento na marcação para AQP3 quando comparada ao grupo submetido a dupla exposição. 

Para a loricrina observou-se uma diminuição de marcação comparativamente a todos os 

demais grupos. O tratamento com dupla exposição induziu aumento na marcação para CK10 

comparativamente aos demais grupos de tratamento. 
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Figura 21: Fotomicrografias das EHRs expostas a exposição ao MP, a irradiação e a dupla exposição. 

Onde: C-(controle negativo exposto a PBS), MP (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² de MP suspenso em 200 µL de 

PBS), I (EHRs expostas a 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G) e MP+I (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² 

de MP suspenso em 200 µL de seguida de 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G). A primeira linha 

mostra um ensaio histológico coloração hematoxilina e eosina. A segunda, terceira e quarta linhas representam, 

respectivamente, os cortes histológicos marcados para as proteínas AQP3, loricrina e CK10). Aumento em 

objetiva de 40x. 

 

5.8. Avaliação da expressão de proteínas por western blotting 

A quantificação relativa de proteína foi avaliada por imunoensaio de western blotting 

em homogenato das EHRs utilizando 40 µg de proteína. Os dados obtidos foram avaliados e 

as médias e desvio padrão calculados. 

Como observado na figura 18-A, a expressão de aquaporina 3 não apresentou 

alterações significativas nos grupos tratados quando comparados ao controle. Entretanto, a 

dupla exposição induziu redução significativamente na expressão da aquaporina 3 quando 

comparado ao grupo tratado apenas com irradiação (figura 22-A). 

Quanto a expressão de loricrina, esta mostrou-se reduzida no grupo submetido a dupla 

exposição comparativamente aos demais grupos (figura 22-C). Embora o tratamento com MP 

tenha mostrado uma redução na expressão de loricrina quando comparado com o tratamento 

apenas com a irradiação, esta redução se acentuou frente a dupla exposição. 
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A dupla exposição promoveu um aumento na expressão de citoqueratina 10 

comparativamente aos demais tratamentos (figura 22-B). Este aumento foi acompanhado de 

aumento da expressão de notch1 (figura 22-D), mas apenas quando comparado ao tratamento 

apenas com a irradiação. 

 
 

Figura 22: Quantificação relativa de expressão proteica por western blotting em EHR expostas a MP, 

radiação e dupla exposição. 

Onde: C-(controle negativo exposto a PBS), MP (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² de MP suspenso em 200 µL de 

PBS), I (EHRs expostas a 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G) e MP+I (EHRs expostas a 8,9 µg/cm² 

de MP suspenso em 200 µL de PBS seguida de 5 J/cm² de radiação solar com filtro AM1.5G). A. Análise de 

western blotting para AQP3, B. CK10, C. Loricrina e D. Nocth-1. Os dados são expressos como desvio padrão 

médio de cinco experimentos independentes (AQP3) e (notch1), quatro experimentos independentes (Loricrina) 

e três experimentos independentes (CK10). * p <0,05, ** p <0,001 e *** p <0,0001 quando comparado entre os 

tratados ou ao controle. 
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6. DISCUSSÃO 

 
As informações acerca da toxicidade da dupla exposição da pele ao material 

particulado ar e a radiação solar total ainda são limitadas na literatura. Embora inúmeros 

estudos tenham demonstrado que o MP e a radiação solar são responsáveis por induzir ou 

agravar o desenvolvimento de doenças cutâneas, estes estudos não refletem a situação real dos 

indivíduos que, na maioria das vezes, estão expostos tanto ao sol quanto ao material 

particulado do ar, principalmente nas cidades onde os índices de poluição e a incidência do 

sol são elevados. O presente estudo buscou desenvolver um modelo in vitro de epiderme 

humana que avaliasse a exposição à radiação solar total e ao material particulado de forma 

concomitante. Para tanto, utilizou-se um modelo de epiderme humana reconstruída que teve 

como fonte de exposição a luz solar total um simulador solar (300 a 850 nm) e empregou-se 

um material particulado do ar certificado. Os parâmetros avaliados incluíram observações 

histológicas e imuno-histoquímicas, avaliação de função barreira da epiderme, viabilidade 

celular, excreção de citocina inflamatória e expressão de proteínas estruturais como loricrina e 

CK10, de sinalização como o notch1 e de transporte de água, como a AQP3. 

A hipótese do trabalho foi de entender se as alterações produzidas pelo MP em pele 

exposta ao sol e ao MP concomitantemente poderiam ser quali e quantitativamente diferentes 

daquelas produzidas pela exposição apenas ao MP ou a solar isoladamente. 

Dois trabalhos da literatura foram inicialmente selecionados para servir de base para o 

delineamento experimental. O trabalho de Marionnet et al, 2020 indicou dose de 13 J/cm² 

como a dose de exposição à radiação UV solar diária. A dose de 8,9 µg/cm² de MP do ar foi 

escolhida baseada no trabalho de Hieda et al, 2020 que observou após 24 horas do tratamento, 

em modelo de EHR exposto a MP do ar padronizado pelo NIST, alterações em proteínas 

estruturais e associadas a hidratação da epiderme. 

Quando os resultados histológicos do presente trabalho foram comparados com o de 

Marionnet et al., 2010, percebeu-se que apesar da utilização da mesma dose de radiação, os 

danos histológicos encontrados foram mais intensos e perceptíveis do que o encontrado pelos 

autores, pois estes utilizaram apenas o espectro UV da radiação solar para os experimentos, 

enquanto em nosso trabalho utilizamos o espectro total da radiação solar (figura 15 A). Lesões 

na epiderme como vacuolizações, perda na camada granulosa, danos na camada proliferativa 

e espinhosa, e o aparecimento de células de queimadura solar foram observadas nos primeiros 

experimentos após 24h da exposição com 13 J/cm² de radiação solar total sem filtro (figura 15 

A). As células de queimadura solar exibem uma característica distinta das demais, quando 



53 
 

 

 

 

estas são coradas por hematoxilina e eosina (HE) apresentando núcleo picnótico e citoplasma 

eosinofílico e contraído. Essas características morfológicas são causadas por caspases, que 

clivam substratos celulares, promovendo a rápida quebra das estruturas celulares (Sheehan & 

Young, 2002). Este achado sugere que outros comprimentos de onda da radiação solar além 

da radiação ao UV são importantes no estabelecimento de lesões da epiderme, como por 

exemplo a luz visível (Austin et al., 2021). 

Com base nesses resultados iniciais obtidos, foram realizados testes de padronização 

para definição da dose de radiação e condições ideais para o modelo pretendido. Para tanto, 

foram realizadas as análises morfológicas de histologia e imuno-histoquímica. A dose de 

10 J/cm² de radiação total com e sem filtro não se mostrou adequada, visto que induziu 

alterações morfológicas semelhantes às da dose de 13 J/cm² e, além disso, redução na 

expressão de loricrina (figura 15 B-C). Um achado semelhante foi descrito no trabalho 

desenvolvido por Bernerd & Asselineau, 1997, demonstrando uma redução na expressão de 

loricrina em EHR expostas a uma dose de 50 mJ/cm² de radiação UVB. No estudo piloto a 

dose de 5 J/cm² com filtro AM1.5G, não promoveu alterações morfológicas e imuno- 

histoquímicas tendo esta dose sido então selecionada para o modelo de dupla exposição 

(figura 15B-C). 

Quanto a exposição ao MP a dose de 8,9 µg/cm² descrita por Hieda et al., 2020 foi 

mantida em todos os experimentos, com a suspensão em 200 µL de PBS, visando a melhor 

distribuição do MP sobre a superfície da EHR (figura 16 A-B). Para o desenvolvimento de um 

estudo utilizando exposição ao material particulado é importante avaliar o diâmetro das 

partículas a serem expostas, para isso foi avaliado o tamanho hidrodinâmico do MP utilizado 

(figura 17). Os diâmetros médios das partículas utilizadas no presente trabalho foram de 1,7 

µm, tamanho que se encaixa na classificação de partículas finas, que variam entre 2,5 e 0,1 

µm (Schwarze et al., 2006). 

A viabilidade celular foi avaliada com o objetivo de verificar se as exposições 

estariam influenciando no metabolismo celular das EHRs, não sendo observado nenhuma 

alteração nas EHRs controle, tratado com MP e MP+ I. No entanto nas EHRs tratadas com 5 

J/ cm² de radiação total (300 a 800 nm) foi notado perda de 20% de viabilidade (figura 18). 

Diferentemente do que foi encontrado no presente estudo, o trabalho de Nakyai, 2017 

utilizando 5 J/cm² de radiação UVA em fibroblastos humanos, não observou após 24 h 

redução de viabilidade celular quando comparado ao controle, o que demonstra importância 

de outros espectros na indução de danos a pele. 
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Estudos já demonstraram a influência do MP no processo de inflamação da pele, que 

pode ser induzido por estresse oxidativo, consequente à produção de EROs e promovendo a 

liberação de citocinas pró inflamatórias como a IL-8 (Tsuji et al., 2011). Apesar de ser uma 

característica bem explorada na literatura, não se observou aumento do IL-8 em relação ao 

controle no tratamento com MP (figura 20) (Tsuji et al., 2011). 

Assim como o MP, a radiação solar também desempenha um papel importante na 

inflamação da pele (Liebel et al., 2012; Tang et al., 2017). Embora no presente estudo a dose 

de radiação de 5 J/cm² não tenha promovido alterações histológicas dignas de nota, 

promoveram uma elevação da secreção de IL-8 (figura 20). 

Já quando as EHRs foram expostas a dupla exposição, curiosamente, observou-se 

redução da expressão de IL-8 (figura 20). A princípio o esperado seria encontrar aumento 

desta interleucina. Isto porque quando a radiação solar, em particular a radiação UVB, entra 

em contato com a epiderme, esta é absorvida por um cromóforo (triptofano) levando a 

formação de foto-produtos como o FICZ (6-formylindolo[3,2-b] carbazole) que pode ligar-se 

com alta afinidade ao AhR (receptor aril-hidrocarboneto) responsável por ativar o 

CYP1A1 induzindo EROs e processo inflamatório (Fritsche et al., 2007). Von Koschembahr e 

colaboradores, 2018 demonstraram em explantes de pele e queratinócitos primários que a 

radiação UV é capaz de induzir de maneira modesta os genes do CYP. Por outro lado, os 

hidrocarbonetos presentes no MP quando em contato com a pele ativam o receptor AhR, que 

é transcolado para o núcleo, ativando CYP1A1 induzindo EROs e processo inflamatório 

(Peng et al., 2019). Assim, tanto a radiação solar quanto o MP podem ativar vias semelhantes 

na resposta celular (Hidaka et al., 2019) (figura 23). 

 
 

 
Figura 23: Ativação da via AhR por MP e radiação UV. 

Fonte: Adaptado de Hidaka et al., 2019. 
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Von Koschembahr e colaboradores, 2018, observaram, no entanto, que explantes de 

pele humana e culturas de queratinócitos humanos primários normais expostos a 2MED de 

radiação UV (290-400nm), tratados topicamente com 100 nmol de benzopireno apresentaram 

após uma hora da exposição um perfil de redução na expressão de genes associados ao 

Citocromo P450 ao contrário do que havia sido descrito para a exposição à radiação UV e 

benzopireno isoladamente. Este achado poderia, em parte, explicar a baixa secreção da 

interleucina estudadas, uma vez que o CYP1A1 induz feedback positivo sobre a indução de 

IL-8 (Fernández-Gallego et al., 2021). Além disto, no modelo desenvolvido por estes autores, 

a exposição ao benzopireno foi realizada após a exposição à radiação diferentemente do nosso 

modelo onde o MP aplicado na superfície da EHR foi imediatamente irradiado, simulando as 

condições de exposição diária. 

A integridade da função barreira da EHR foi avaliada através da caracterização de 

marcadores estruturais, de sinalização e hidratação, além da avaliação de permeabilidade da 

epiderme ao corante lucifer yellow. 

A radiação solar pode impactar negativamente a função barreira da pele (Biniek et al., 

2012) no entanto, em doses baixas a radiação UV pode induzir a aumento da espessura do 

estrato córneo (Jungersted et al., 2011). A radiação solar é utilizada para tratamento de 

pacientes com distúrbios de barreira cutânea, como é o caso dos pacientes com dermatite 

atópica (Kemény et al., 2019). Nos resultados obtidos utilizando radiação total (300 – 800 

nm), observou-se que, após 24h da exposição à radiação solar, as EHRs apresentaram 

permeação reduzida quando comparado ao controle e mais expressiva quando comparado aos 

demais tratamentos (figura 19), confirmando os achados de outros autores de que a radiação 

solar induz aumento da barreira cutânea (Jungersted et al., 2011). Embora que, no modelo 

utilizado, a exposição ao MP isoladamente na dose empregada não tenha produzido alterações 

na permeação da epiderme confirmando os achados de Hieda et al, 2020, quando as EHR 

foram irradiadas imediatamente após a exposição ao MP observou-se aumento da barreira 

cutânea, notado quando as EHRs foram tratadas apenas com a radiação solar, foi parcialmente 

revertido sugerindo que o MP pode, quando associado a radiação solar, promover alterações 

na barreira cutânea. 

Dentre as proteínas responsáveis pela manutenção da barreira cutânea a loricrina 

corresponde a 70-80% do extrato córneo sendo fundamental para a sua função barreira. A 

citoqueratina 10 é encontrada nas camadas suprabasais do epitélio e contribui para a 

resistência mecânica da pele (Candi et al., 2005). Notch1 é uma proteína de sinalização 

essencial para a manutenção da homeostase da pele, sendo importante para induzir 
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diferenciação e/ou proliferação dos queratinócitos (Rangarajan et al., 2001; Okuyama et al., 

2004). Em uma pele saudável ele regula positivamente a proteína CK10 e negativamente a 

loricrina (Okuyama et al., 2008) e a AQP3 (Guo et al., 2013). 

A exposição da EHR a radiação solar promoveu aumento na expressão da loricrina 

que foi reduzida quando as EHRs foram previamente tratadas com MP. Por outro lado, a 

dupla exposição induziu aumento da expressão de notch1 quando comparado as EHRs 

tratadas apenas com a radiação. Estes resultados demonstraram o papel da notch1 na redução 

da expressão da loricrina quando a EHR é exposta ao MP seguida de irradiação que é mais 

acentuada frente a exposição ao MP isoladamente (figura 22 C e D). 

A expressão de CK10 após a dupla exposição apresentou aumento em relação a todos 

os outros tratamentos. Este aumento foi seguido de aumento de notch1 quando comparamos 

as EHR tratadas previamente com MP e irradiadas com aquelas apenas irradiadas. Estes 

achados indicam que, embora o MP isoladamente não induza alteração na expressão de 

notch1, a dupla exposição foi capaz de modular positivamente a expressão de notch1 e 

consequentemente a de CK10 (figura 22 B e D). 

A AQP3 é uma proteína responsável pela manutenção hídrica da pele (Boury-Jamot et 

al., 2009). A semelhança do observado para a loricrina, a expressão de AQP3 apresentou 

redução após a dupla exposição quando comparada com a exposição apenas com radiação 

solar, acompanhada de aumento de notch1 (figura 22 A e D). O aumento da expressão de 

notch1 seguida de redução da expressão de AQP3 após a dupla exposição, pode ser explicado 

pelos achados de Guo et al, 2013 que demonstraram que notch1 regula negativamente a 

expressão de AQP3 pela via notch1-AhR-AQP3. 

Almendárez Reyna (2021) relatou, em cultura de queratinócitos imortalizados, 

redução na expressão de AQP3 após 96 horas de tratamento com 100 nM FICZ e 2,5 µM de 

BaP quando comparada com células expostos apenas ao BaP. 

Sabendo-se que FICZ apresenta maior afinidade pelo receptor AhR em comparação 

ao BaP (Tagliabue et al., 2019), a autora sugere que FICZ induz uma ligação de alta afinidade 

com AhR e consequentemente a uma menor expressão de AQP3, efeito este que não pode ser 

revertido pelo BaP (Almendárez Reyna, 2021). Isso pode indicar um possível mecanismo 

competitivo entre as duas exposições. 

Importante concluir que de todos os modelos descritos na literatura nenhum deles 

reproduz as condições de exposição humana a radiação solar total e ao MP como o presente 

estudo buscou se aproximar. 
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7. CONCLUSÃO 

 
 

 O MP associado a radiação solar foi capaz de reverter o fortalecimento da barreira 

cutânea induzida pela radiação solar. 

 A exposição concomitante, nas doses utilizadas no trabalho, não induz danos de 

viabilidade celular e nem alterações histológicas. 

 A exposição concomitante leva a redução da citocina pró-inflamatória IL-8. 

 Tomados em conjunto, os resultados reforçam a importância da expressão de notch1 

na modulação das proteínas estudadas e seu papel na regulação da expressão da 

loricrina, da AQP3 e da CK10 na exposição concomitante do MP associado à radiação 

solar. 
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9. ANEXO 

9.1. Componentes do material particulado (NIST) 
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