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RESUMO 

A obesidade é uma doença de etiologia multifatorial com influências genéticas, sociais e 

ambientais. A prevalência mundial desta doença tem aumentado, uma vez que está 

associada com outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Assim como a 

Obesidade, o Tabagismo é um problema de saúde pública mundial e fator de risco para 

muitas doenças. O presente estudo objetivou avaliar os efeitos de uma dieta com alto 

teor de carboidratos refinados e a resposta inflamatória pulmonar em camundongos 

C57BL/6 expostos à fumaça de cigarro (FC). Utilizou-se 24 camundongos, machos, 

divididos em 4 grupos: grupo controle (GC) que recebeu dieta padrão; grupo exposto à 

fumaça de cigarro (GFC); grupo que recebeu uma dieta com alto teor de carboidratos 

refinados (GCR); e grupo que recebeu uma dieta com alto teor de carboidratos refinados 

e foi exposto à fumaça de cigarro (GCRFC). Os animais foram controlados em relação à 

ingestão alimentar e o ganho de massa corporal durante 12 semanas. Após este período, 

os animais dos GFC e GCRFC foram expostos à FC por 5 dias consecutivos. Ao 

término do protocolo experimental, todos os animais foram eutanasiados para as 

análises posteriores. Os resultados mostraram que o GCR apresentou maior consumo 

calórico comparado ao GC. A massa corporal aumentou no GCR comparado aos GC e 

GFC, e aumentou no GCRFC comparado GFC. Os níveis plasmáticos de glicose em 

jejum aumentaram no GCR comparado ao GC. Os valores de eritrócito aumentaram no 

GFC comparado aos GC e GCR. Os valores de hematócrito e hemoglobina aumentaram 

no GFC comparado aos GC, GCR e GCRFC. A dieta não alterou os parâmetros 

bioquímicos de colesterol total, triglicérides, aspartato aminostransferase (AST) e 

creatinina nos grupos experimentais. No entanto, os níveis de alanina aminostransferase 

(ALT) diminuíram no GCRFC comparado ao GC, os níveis de fosfatase alcalina 

aumentaram no GCR comparado ao GFC e GCRFC; e os níveis de ureia diminuíram 

nos GFC, GCR e GCRFC comparados ao GC. Observou-se aumento de células 

inflamatórias no lavado broncoalveolar (LBA) do GFC comparado ao GC e do GCRFC 

comparado aos GC, GFC e GCR. Em relação as citocinas, houve diminuição no 

homogeneizado pulmonar do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) no GCRFC 

comparado ao GFC e GCR, diminuição de interferon gama (IFN-γ) no GCR e GCRFC 

comparados ao GC, e diminuição de interleucina 10 (IL-10)  no GCRFC comparado ao 

GC. Além disso, houve aumento no LBA de TNF-α no GCRFC comparado aos GC, 

GFC e GCR, aumento de IFN-γ no GCRFC comparado ao GFC, e aumento de IL-10 no 

GCRFC comparado ao GC e GCR. A densidade de volume alveolar (Vva) aumentou no 

GFC e GCRFC comparados aos GC e GCR, e a densidade de volume de septo alveolar 

(Vvsa) diminuiu no GFC comparado aos GC, GCR e GCRFC, e diminuiu no GCRFC 

comparado aos GC e GCR. A dieta aumentou o índice de adiposidade corporal (IAC) no 

GCR comparado aos GC, GFC e GCRFC. A concentração de leptina plasmática 

aumentou nos GCR e GCRFC comparados ao GC. A peroxidação lipídica aumentou no 

GCRFC comparado aos GC, GFC e GCR. Além disso, a oxidação de proteínas 

aumentou no GFC comparado ao GC. As análises do estresse oxidativo demonstraram 

aumento da superóxido dismutase (SOD) no GCRFC comparado aos GC, GFC e GCR, 

aumento da atividade de catalase (CAT) no GCRFC comparado ao GC. Em adição, 

houve diminuição da razão de glutationa reduzida por glutationa oxidada (GSH/GSSG) 

nos GFC, GCR e GCRFC comparados ao GC. Portanto, a administração da dieta alterou 

os parâmetros biométricos, bioquímicos e a associação com a exposição à FC 

potencializou a inflamação e o estresse oxidativo pulmonar. 

Palavras-chave: Obesidade, fumaça de cigarro, estresse oxidativo, inflamação 

pulmonar. 



ABSTRACT 

Obesity is a multifactorial etiology disease with genetic, social and environmental 

influences. The worldwide prevalence of this disease has increased, since it is associated 

with other chronic non-communicable diseases (NCDs). As Obesity, tobacco is a 

worldwide public health problem and a risk factor for many diseases. This study aimed 

to evaluate the effects of a high refined carbohydrates diet and pulmonary inflammatory 

response in C57BL/6 mice exposed to cigarette smoke (CS). Twenty-four male mice 

were divided into 4 groups: control group (CG) which received a standard diet; cigarette 

smoke group (CSG) which was exposed to cigarette smoke; a high refined carbohydrate 

diet group (RG) which received a high refined carbohydrate diet; and a high refined 

carbohydrates diet and cigarette smoke group (RCSG) which received a high refined 

carbohydrate diet and was exposed to cigarette smoke. The animals were monitored for 

food intake and body weight gain for 12 weeks. After this period, the CSG and RCSG 

were exposed to CS for 5 consecutive days. At the end of the experimental protocol, all 

animals were euthanized for subsequent analyses. The results showed that RG had 

higher food intake compared with CG. The body mass increased in RG compared with 

CG and CSG and increase in RCSG compared to CSG. Oral glucose tolerance test 

(OGTT) showed an increase in blood glucose levels of RG compared with CG at initial 

time. The erythrocyte levels increased in CSG compared to CG and RG. Hematocrit and 

hemoglobin levels increased in the CSG compared to CG, RG and RCSG. The diet did 

not change the biochemical parameters of total cholesterol, triglycerides, aspartate 

aminostransferase (AST) and creatinine in the experimental groups. However, alanine 

aminotransferase levels (ALT) decreased in RCSG compared to CG, the alkaline 

phosphatase levels increased in RG compared to the CSG and RCSG; and urea levels 

decreased in the CSG, RG and RCSG compared to the CG. There was an increase of 

inflammatory cells in the bronchoalveolar lavage (BAL) of CSG compared to the CG 

and RCSG compared to CG, CSG and RG. In relation to the cytokines, there was a 

decrease in the pulmonary homogenized of tumor necrosis factor alfa (TNF-α) in RCSG 

compared to CSG and RG, decrease of interferon gamma (IFN-γ) in the RG, and RCSG 

compared to CG and decreased of Interleukin 10 (IL-10) in RCSG compared to the CG. 

In addition, in the BAL there was an increase of TNF-α in RCSG compared to CG, CSG 

and RG, IFN-γ increase in RCSG compared to the CSG, and increased IL-10 in RCSG 

compared to CG and RG. Alveolar volume density (Vva) increased in CSG and RCSG 

compared to CG and RG, and the alveolar septa volume density (Vvsa) decreased in the 

CSG compared to CG, RG and RCSG, and decreased in RCSG when compared to CG 

and RG. The diet increased body adiposity index (BAI) in RG compared with CG, CSG 

and RCSG. The concentration of plasmatic leptin increased in RG compared with CG 

and RCSG.  Lipid peroxidation increased in RCSG compared to CG, CSG and RG. 

Furthermore, the oxidation of proteins increased in CSG compared to CG. The analysis 

of oxidative stress showed an increase in of superoxide dismutase (SOD) in RCSG 

compared to CG, CSG and RG, and an increase in the catalase activity (CAT) in RCSG 

compared with CG. In addition, there was a decrease in the GSH/GSSG ratio of CSG, 

RG and RCSG compared to CG. Therefore, the administration of a high refined 

carbohydrate diet changed biometric and biochemical parameters and the association 

with exposure to CS promoted the increase of pulmonary inflammation and oxidative 

stress. 

Keywords: Obesity, cigarette smoke, oxidative stress, pulmonary inflammation. 
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TBARS – substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

TCA – ácido tricloroacético 

TNB – 5-tio-2-ácido nitrobenzóico 

TNF – Fator de necrose tumoral 

TOTG – Teste oral de tolerância à glicose  

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 



Vv [a] – Densidade de volume de alvéolo  

Vv [sa] – Densidade de volume do septo alveolar  
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1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença de etiologia multifatorial com influências genéticas, 

sociais e ambientais 
1
. O aporte calórico excessivo e crônico principalmente em 

alimentos ricos em sal, açúcares e gorduras, porém pobres em vitaminas, minerais e 

outros micronutrientes, em relação ao gasto energético (metabolismo basal, efeito 

termogênico e atividade física), resultam em um acúmulo excessivo de gordura corporal 

através do desequilíbrio positivo a favor da quantidade de energia ingerida em contraste 

à energia gasta 
2
. 

Estudos relacionados à obesidade têm se intensificado devido ao aumento da 

prevalência dessa doença nas últimas décadas, o que a torna uma epidemia mundial. Em 

2005, o número de indivíduos adultos com sobrepeso ou obesidade representou 54,7 % 

dos homens e 62,3 % das mulheres. Em relação ao ano de 2014, mais de 1,9 bilhões de 

adultos estavam acima do peso, e destes casos, mais de 600 milhões foram considerados 

como obesos (39% de sobrepeso e 13% de obesidade) 
3
. A Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) de 2008-2009, no Brasil, verificou que o sobrepeso e a obesidade 

aumentaram na população de 20 anos de idade ou mais desde 1974. O sobrepeso 

aumentou entre os homens de 18,5% (1974-1975) para 50,1% (2008-2009), porém foi 

menor nas mulheres, de 28,7% para 48%. Em adição, a obesidade aumentou entre os 

homens, de 2,8% para 12,4%, e entre as mulheres, de 8% para 16,9% 
4
.  

Em relação às condições socioeconômicas e gênero, estudos mostraram que em 

famílias com menor renda e indivíduos do gênero feminino são observadas uma maior 

prevalência da obesidade 
5
. Acredita-se que ocorre um aumento da obesidade em 

indivíduos de baixa renda uma vez que uma alimentação correta tem se tornado cada 

vez menos acessível, enquanto que alimentos industrializados e com grande quantidades 

de carboidratos refinados e gorduras apresentam preços cada vez mais baixos nas 

gondolas dos supermercados. Adicionalmente, a probabilidade de prevalência de 

sobrepeso e obesidade é maior em mulheres de baixa renda com três ou mais filhos, o 

que pode indicar dificuldade destas mulheres em retornar ao peso ideal após a gestação, 

em concomitância com a abstenção de uma boa qualidade de vida para melhor cuidado 

dos filhos 
6
. Desta forma, essa doença representa um problema de saúde pública, uma 

vez que está associada a outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), tais como 
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dislipidemia, intolerância à glicose, diabetes mellitus, aterosclerose, hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), insuficiência cardíaca e diversos tipos de cânceres 
7
. De acordo com a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 2,8 milhões de pessoas vão a óbito a cada ano 

no mundo, como resultado de sobrepeso ou obesidade 
2
. Portanto, é considerada a 

responsável por diversas consequências econômicas e de diminuição da qualidade e 

expectativa de vida 
8; 9; 10

.  

Assim como a Obesidade, o Tabagismo é um problema de saúde pública 

mundial e fator de risco para muitas doenças como a Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) e o câncer 
11; 12; 13; 14

. Além disso, é uma doença crônica e representa a 

2ª causa de morbidade e mortalidade evitável no mundo 
11; 15

. Logo, tem como 

consequência o óbito de 6 milhões de pessoas por ano no mundo e 200 mil óbitos por 

ano no Brasil. Deste modo, tabagistas adquirem um risco 71% maior de desenvolverem 

câncer (pulmão), 42% maior para doenças respiratórias e 10% maior para doenças 

cardiovasculares 
15

. As projeções da OMS para o ano de 2020 alertam que as 

consequências do hábito de fumar causarão cerca de 7,5 milhões de óbitos por ano, ou 

10% de todos os óbitos ocorridos no mundo. Além disso, destes, mais de 80% ocorrerão 

em países em desenvolvimento 
15; 16

. No Brasil um terço da população adulta é de 

fumantes, o correspondente a 16,7 milhões de homens e 11,2 milhões de mulheres. A 

prevalência destes casos, bem como os problemas de saúde causados pelo hábito de 

fumar, levou a OMS a considerar o tabagismo como epidemia mundial 
17

. 

A fumaça de cigarro (FC) é composta por mais de 5.000 substâncias, o que a 

torna uma fonte exógena de radicais livres capazes de iniciar reações químicas cujos 

resultados causam disfunção celular e citotoxicidade 
18

. As espécies reativas de oxigênio 

(ERO) e nitrogênio (ERN) são produzidas nos organismos vivos como resultado do 

metabolismo celular e em baixas concentrações atuam na sinalização celular (combate a 

patógenos) 
19; 20

. Segundo estudos de Fubini e Hubbard 
21

 e Perlstein e Lee 
22

, a FC 

produz espécies reativas que em altas concentrações promovem um dano biológico em 

moléculas, tais como o ácido desoxirribonucleico (DNA), proteínas e ácidos graxos 

poli-insaturados das membranas celulares. Entretanto, o organismo humano é composto 

por um sistema de defesa antioxidante constituído por enzimas como a superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPX) as quais agem na 

decomposição do ânion superóxido (O2
-
), peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

lipoperóxidos, respectivamente. No entanto, pode ocorrer um desequilíbrio entre a 
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produção destas espécies reativas em relação às enzimas antioxidantes, o que caracteriza 

o estresse oxidativo 
23; 24

. 

Diante destes argumentos citados, torna-se necessário um estudo que associe as 

duas maiores causas de morte evitáveis do mundo, uma vez que tais condições estão, 

muitas vezes, concomitantes em diversos indivíduos. Nenhum estudo anterior se propôs 

a investigar tal associação, bem como os agravos da mesma aos insultos causados ao 

organismo. Desta forma, tomou-se este argumento como incentivo para 

desenvolvimento do estudo aqui apresentado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Obesidade 

A obesidade é definida como um acúmulo de gordura anormal ou excessivo e 

prejudicial à saúde, além de ser uma consequência do estilo de vida sedentário da 

sociedade moderna 
25

. A patogênese ainda não foi totalmente elucidada 
26

, porém, sabe-

se que tal doença não é definida por uma causa singular, mas sim por um conjunto 

heterogêneo de condições causadas por múltiplos fatores e por fim, resultam no fenótipo 

dessa doença. A etiologia apresenta contribuições genéticas, as quais podem ser 

amenizadas ou acentuadas por fatores como o ambiente externo e interações 

psicossociais interferentes nos mediadores fisiológicos de controle energético 
27

. A 

obesidade é um problema de saúde pública em todo o mundo devido a sua prevalência, 

mortalidade e a incapacidade física associada 
28

. Segundo a OMS 
3
, houve um aumento 

da prevalência mundial entre os anos de 1980 e 2014.  Assim, os valores para o ano de 

2014 demonstraram que mais de 1,9 bilhões de adultos apresentaram sobrepeso, dos 

quais 600 milhões estavam obesos, dados correspondentes a 13% da população 

mundial. 

Os indivíduos diagnosticados com essa doença podem desencadear resistência à 

insulina, dislipidemia e aterosclerose. Desta forma, é necessária a normalidade do tecido 

adiposo para a manutenção da homeostase lipídica e da glicose sistêmica 
29

. O 

reconhecimento do tecido adiposo como órgão endócrino ocorreu em 1994 com a 

descoberta da leptina 
30

, e por meio disso deixou de ser considerado apenas como um 

depósito de armazenamento de excesso de calorias. Logo, nos anos subsequentes, 

pesquisadores identificaram uma variedade de fatores biologicamente ativos secretados 

pelo tecido adiposo, denominados adipocitocinas 
29

.  

A obesidade, em particular o acúmulo de gordura visceral, é considerada como 

uma inflamação crônica de baixo grau 
31

 e apresenta fatores importantes para a iniciação 

e progressão de desordens metabólicas 
32

. Assim, as adipocitocinas compreendem os 

mediadores pró-inflamatórios, por exemplo, o fator de necrose tumoral α (TNF-α), 

Interleucina 6 (IL-6), Leptina e Resistina, responsáveis pela progressão da doença. Por 

outro lado, adipocitocinas anti-inflamatórias como Interleucina 10 (IL-10) e 

Adiponectina, normalmente encontradas em valores baixos nos indivíduos obesos, são 
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responsáveis pela proteção contra o desenvolvimento de complicações relacionadas a 

obesidade 
33

. 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo do processo inflamatório no tecido adiposo. Adaptado de Speretta 
34

. 

A obesidade em humanos pode ser diagnosticada através de vários parâmetros 

como o índice de massa corporal (IMC) que é calculado dividindo a massa corporal (em 

quilogramas) pela estatura ao quadrado (em metros), como mostra a seguinte fórmula 
1
: 

IMC= Peso/altura
2
.
 
A classificação é realizada através do resultado desta equação, assim 

quando os valores estiverem entre 25 e 29,9; 30 a 34,9; 35 a 39,9 ou ≥ 40 o indivíduo 

(adulto) será diagnosticado com sobrepeso, obesidade grau I, II ou III respectivamente 

35
. Entretanto, o IMC desconsidera a composição da massa corporal e, portanto não deve 

ser considerado como uma medida isolada para o diagnóstico de obesidade. Desta 

forma, esse índice deve ser complementado com outros parâmetros como a medida de 

pregas cutâneas, densitometria, bioimpedância, entre outras 
36

. 

Harrold e colaboradores 
37

 descreveram que o modelo experimental semelhante 

ao modelo humano está condicionado a alimentos palatáveis. Estes alimentos são 

produzidos para gerar satisfação a quem os consome e promovem alterações 

neurológicas que podem ser permanentes e passar para os descendentes. Essas 

alterações causam um desequilíbrio fisiológico com modificações em processos 
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metabólicos envolvendo processos de memória, aprendizagem e influências do contexto 

social 
38

. Assim, dietas hipercalóricas são comumente utilizadas em tentativas 

experimentais de indução da obesidade para mimetizar os efeitos orgânicos associados à 

adiposidade 
39; 40; 41

. Nesses animais, a obesidade pode ser mensurada através do índice 

de adiposidade corporal (IAC), método utilizado para calcular o ganho de massa de 

camundongos. O IAC é calculado através do somatório de três depósitos de gordura 

branca: o tecido adiposo epididimal (TAE), tecido adiposo retroperitonial (TAR) e o 

tecido adiposo mesentérico (TAM) dividido pela massa corporal vezes cem, conforme 

mostra a fórmula a seguir: 

IAC= [(TAE + TAR + TAM)/ massa corporal] x 100 
42

 

Este método é facilmente realizado e permite analisar os depósitos de gordura 

corporal de maneira consistente 
40

. Para que estudos possam ser conduzidos nesses 

modelos, uma das alternativas para a indução da obesidade consiste na dieta com alto 

teor de carboidratos refinados. O desequilíbrio energético devido à ingestão excessiva 

de energia causa hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos. Em adição, este saldo positivo 

também pode induzir a resistência à insulina no fígado, hiperlipidemia e intolerância à 

glicose 
43

. A adoção destas dietas é utilizada devido ao fato dos carboidratos acionarem 

enzimas lipogênicas devido a ativação da proteína de ligação ao elemento responsivo ao 

carboidrato (ChREBP), o que favorece o desenvolvimento da obesidade 
44

. Desta forma, 

a finalidade de desenvolver modelos experimentais é a de colaborar na compreensão da 

fisiopatologia da obesidade, devido à sua semelhança com a gênese e com as respostas 

metabólicas decorrentes dessa doença em humanos 
45

.  

2.2. Tabagismo 

O Sistema Respiratório é constituído pelos pulmões e por um seguimento de vias 

aéreas. A função primária dos pulmões é captar o oxigênio (O2) para o organismo e 

eliminar o gás carbônico (CO2) 
46

. Adicionalmente, as vias aéreas são responsáveis por 

conduzirem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares, além de atuarem no 

fornecimento do O2 e na eliminação do CO2 das células corporais 
47; 48

. Esse sistema 

pode ser subdividido em uma porção condutora (responsável por transportar, filtrar, 

umidificar e aquecer o ar inspirado) e uma porção respiratória, responsável pela troca 
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gasosa de CO2 por O2 entre o ar contido em seus espaços e o sangue nos capilares 

adjacentes 
47; 48

. 

 

Figura 2: Sistema Respiratório. Adaptado de Martini e Bartholomew 
49

. 

As células pulmonares são suscetíveis aos efeitos nocivos dos insultos 

ambientais, por exemplo, aqueles causados pela FC 
50

, uma mistura complexa composta 

por mais de 5.000 componentes químicos (por exemplo, CO, nicotina, acroleína, 

formaldeído e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos). Estima-se que o volume médio 

de aspiração em uma inalação de FC é de 35 mL e o número médio de aspirações por 

cigarro é de 15 mL, o que significa que um fumante inala 525 mL de fumaça por 

cigarro, 13L por dia para um maço ao dia, ou 5.000 L por ano 
51

. A FC é dividida em 

duas fases, a fase de alcatrão e a fase de gases, onde cada uma destas fases é uma fonte 

significativa de radicais livres. Na fase de alcatrão, moléculas estáveis podem gerar 

radicais livres, em um período de tempo prolongado. Em adição, na fase gasosa cada 
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inalação contém aproximadamente 10
15

 radicais livres e um grama de alcatrão contém 

10
17

 radicais livres 
51

. As quinonas e hidroquinonas estão em equilíbrio na fase de 

alcatrão com os radicais semiquinona de longa duração, que reduzem o O2 em ânion 

superóxido (O2
-
). O superóxido por sua vez, pode sofrer uma única redução para formar 

o peróxido de hidrogênio (H2O2), uma reação que é catalisada na presença da enzima 

SOD. A FC é fonte de metais a nível traço (concentrações entre 1 ppb e 1 ppm), por 

exemplo, ferro e chumbo. Na presença destes metais, o H2O2 é eficientemente reduzido 

através da reação de Fenton no radical hidroxila (•OH). Ambos, superóxido e 

semiquinonas podem reduzir o ferro do seu estado férrico (Fe
3+

) para o estado ferroso 

(Fe
2+

). O ferro reduzido pode então catalisar a conversão de H2O2 em •OH, um processo 

conhecido como a reação de Haber-Weiss 
51

. Embora o H2O2 seja tóxico, sua conversão 

para o •OH é desfavorável pois este apresenta poder oxidativo superior quando 

comparado ao H2O2. Paralelamente, a fase gasosa da FC contém uma maior quantidade 

de intermediários de oxidação estáveis com potencial de induzir estresse oxidativo e 

inflamação, tais como acetaldeído, acroleína e crotonaldeído. Em fumantes e pacientes 

com DPOC, o aumento dos níveis de aldeídos foram documentados no ar expirado 

condensado e na saliva 
52

.  

O material particulado da FC se deposita nas vias aéreas e nas superfícies das 

células epiteliais alveolares, por isso mecanismos de defesa inespecíficos e específicos 

estão envolvidos na remoção dessas substâncias. Dessa forma, as respostas imunes inatas e 

adaptativas são a forma de proteção contra substâncias tóxicas que atingem os alvéolos 

pulmonares. O sistema de defesa do pulmão é fornecido pela resposta inflamatória aguda 

que causa lesão tecidual pelo recrutamento e ativação de neutrófilos, eosinófilos e 

macrófagos 53. Assim, quando estes são recrutados para os pulmões causam um 

desequilíbrio oxidante/antioxidante e protease/antiprotease 
51

.  



PENA, K. B.          26 

 

Figura 3: Esquema dos insultos oxidativos ocasionados pela fumaça de cigarro. Adaptado de Cantin e 

colaboradores 
51

. 

A quantidade elevada de moléculas oxidantes para as quais os pulmões de 

fumantes são expostos oferecem dificuldades para a manutenção da proteostase das vias 

aéreas e das células alveolares. Desta forma, inicia-se uma sequência de eventos de 

sinalização no retículo endoplasmático a fim de formar o sistema de defesa dos pulmões 

em relação aos oxidantes 
51; 54

. A exposição à FC tem sido relatada por induzir ou 

potencializar a inflamação através de mecanismos relacionados a diferentes tipos de 

células. As vias aéreas, as células epiteliais alveolares e os macrófagos alveolares são os 

alvos iniciais da exposição à FC e, em resposta, estas células produzem fatores 

quimiotáticos capazes de recrutar, para os pulmões, células inflamatórias da circulação 

sistêmica, tais como macrófagos, neutrófilos e linfócitos 
50

. O consumo ativo de tabaco 

é o principal fator etiológico causador da DPOC, uma doença caracterizada pelo 

progressivo e parcialmente irreversível estreitamento do fluxo aéreo 
51; 55; 56

. 
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2.3. Estresse oxidativo 

As EROs são produzidas nos organismos vivos como resultado do metabolismo 

celular. Desta forma, em baixas concentrações essas espécies reativas atuam em 

processos biológicos, por exemplo, a sinalização celular, onde atuam no combate a 

patógenos. Por outro lado, em concentrações elevadas produzem modificações adversas 

aos componentes celulares, tais como lipídios, proteínas e o ácido desoxirribonucleico 

(DNA) 
20

. As EROs são formadas principalmente nas mitocôndrias, onde o O2 é o 

aceptor final de elétrons no metabolismo oxidativo da respiração celular. Na acepção de 

um elétron não emparelhado pelo O2 molecular há formação do radical superóxido 

(•O2), uma espécie reativa, com baixo tempo de meia vida capaz de promover dano 

biológico. A doação de um segundo elétron ao •O2
-
, com consecutiva protonação, 

ocasiona a formação do H2O2. Embora não seja um radical, este apresenta alta 

reatividade e assim proporciona a formação de outras espécies reativas, como o •OH. 

Em casos prolongados, pode ocorrer dano ao DNA com posterior instabilidade 

genômica e contribuição para carcinogênese. Em adição, qualquer lesão biológica sem 

reparação pode tornar-se uma mutação permanente na célula com capacidade de 

replicação, e por meio disso aumentar o risco de carcinogênese 
19

. No entanto, é 

improvável que o •OH gerado no compartimento celular possa difundir-se para o 

núcleo, devido à sua reatividade. Desta forma, tem sido proposto que o H2O2 sirva como 

uma forma latente de •OH que reage com um íon metal de uma molécula de DNA para 

gerar as espécies oxidantes 
19; 20

. 

As EROs são divididas em dois grupos: os radicais livres e os compostos não-

radicais. As moléculas contendo um ou mais elétrons desemparelhados são chamadas de 

radicais livres. Quando dois radicais livres compartilham seus elétrons 

desemparelhados, as formas não radicalares são formadas. As três principais EROs, 

citadas anteriormente, e com importância fisiológica são: •O2
-
, •OH e H2O2 

19; 20
. Além 

das propriedades mencionadas acima, as EROs funcionam como mensageiros 

secundários nas respostas celulares mediadas por receptores e assim alteram o equilíbrio 

redox intracelular. 

O desequilíbrio entre oxidantes/antioxidantes, seja este em favor de qualquer um 

dos processos é denominado estresse oxidativo. O aumento do desequilibro em favor 

dos oxidantes é resultado dos compostos químicos presentes na FC e de poluentes 
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presentes no ar ambiente. Além disso podem ser gerados por células inflamatórias 

ativadas, tais como macrófagos e neutrófilos 
57

.  

A FC aumenta a concentração das EROs nos pulmões e acarreta na redução de 

antioxidantes pulmonares, seja pela composição da FC ou através das células 

inflamatórias. Adicionalmente, a presença da FC nos pulmões é responsável pela 

Inflamação Pulmonar Aguda (IPA) 
58

. A FC causa uma resposta inflamatória no trato 

respiratório inferior, caracterizada pelo acúmulo de macrófagos e neutrófilos. Estas 

células inflamatórias ativadas liberam uma variedade de mediadores como proteases, 

oxidantes e peptídeos tóxicos, capazes de danificar as estruturas dos pulmões e, 

acredita-se ser uma das principais causas da destruição de tecidos, com consequente 

desenvolvimento de DPOC quando tal dano ocorre por longos períodos de tempo 
59;

 
60

. 

O estresse oxidativo contribui para condições patológicas, por exemplo, câncer, doenças 

neurológicas, aterosclerose, HAS, isquemia, DM, doenças respiratórias agudas, fibrose 

pulmonar idiopática, DPOC e asma 
19

. Assim como a FC, a obesidade é responsável por 

acarretar aumento das EROs, porém, é desconhecido o papel desta doença sobre o 

estresse oxidativo pulmonar 
61; 62

. 

Para combater os efeitos do estresse oxidativo e tentar manter o equilíbrio, o 

organismo conta com sistemas de defesa baseados na ação de enzimas antioxidantes. 

Dentre estas, destacam-se a SOD, que é responsável pela dismutação do ânion 

superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio; e a Catalase que, por sua vez, 

decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio
51

. Outra alternativa para 

contornar o processo de estresse oxidativo ocorre por meio da enzima glutationa 

peroxidase (GPx), onde o organismo converte glutationa reduzida (GSH) em glutationa 

oxidada (GSSG), reduzindo o peróxido de hidrogênio (H2O2) a água (H2O). Para manter 

o equilíbrio redox e a reversibilidade da reação, a enzima glutationa redutase (GRd) é 

capaz de converter a GSSG em GSH, ao custo da oxidação de moléculas de NADPH 
51

. 
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Figura 4: Esquema ilustrativo do sistema glutationa. Adaptado de Cantin e colaboradores 
51

. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral: 

Avaliar os efeitos de uma dieta com alto teor de carboidratos refinados e a 

resposta inflamatória pulmonar em camundongos C57BL/6 expostos à fumaça de 

cigarro. 

3.2. Objetivos específicos: 

I. Avaliar os efeitos da dieta com alto teor de carboidratos refinados sobre: a 

ingestão alimentar, a massa corporal, o índice de adiposidade corporal e a leptina 

plasmática dos animais;  

II. Analisar os parâmetros hematológicos e bioquímicos no sangue; 

III. Analisar e comparar o influxo de células inflamatórias no parênquima pulmonar; 

IV. Realizar dosagens de citocinas no homogeneizado pulmonar e lavado 

broncoalveolar; 

V. Analisar os parâmetros de estresse oxidativo no homogeneizado pulmonar; 

VI. Analisar o padrão histológico do parênquima pulmonar e do tecido adiposo 

epididimal. 
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4. METODOLOGIA 

A coleta e análise dos dados desta dissertação foram realizadas no Laboratório 

de Fisiopatologia Experimental (LAFEx-ICEB), Laboratório de Nutrição Experimental 

(LABNEX-ENUT), Laboratório de Bioquímica Metabólica (LBM-ICEB), Laboratório 

de Imunobiologia da Inflamação (LII-ICEB) e Laboratório Piloto de Análises Clínicas 

(LAPAC). 

4.1. Cuidados éticos 

Os procedimentos deste projeto obedeceram aos Princípios Éticos da 

Experimentação Animal estabelecidos pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP) e foram aprovados sob o protocolo 

nº 2014/06 (ANEXO I). 

4.2. Animais 

Os animais utilizados foram camundongos da linhagem C57BL/6, machos, com 

idade entre 5 a 7 semanas e um total de 24 animais, provenientes do LABNEX/ENUT - 

UFOP. Os animais foram acondicionados em caixas de polipropileno, com seis animais 

por caixa, mantidos em ambiente com condições de luz, temperatura e umidade 

controladas.  

4.3. Grupos experimentais 

Os animais foram divididos em quatro grupos: 

Grupo Dieta Controle (GC): animais que receberam uma dieta padrão para roedores 

Labina-Purina durante 12 semanas (n=6); 

Grupo Dieta Controle e Exposição à Fumaça de Cigarro (GFC): animais que 

receberam uma dieta padrão para roedores Labina-Purina durante 12 semanas e foram 

expostos à fumaça de cigarro por 5 dias consecutivos (n=6). A exposição em curto 

prazo foi escolhida com base em resultados já obtidos em trabalhos anteriores do grupo 

63
; 
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Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados (GCR): animais que 

receberam uma dieta com alto teor de carboidratos refinados durante 12 semanas (n=6); 

Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados e Exposição à Fumaça de 

Cigarro (GCRFC): animais que receberam uma dieta com alto teor de carboidratos 

refinados durante 12 semanas e foram expostos à fumaça de cigarro por 5 dias 

consecutivos (n=6). 

4.4. Composição das dietas 

Os animais dos grupos GC e GFC foram alimentados com dieta padrão Labina-

Purina e os camundongos dos grupos GCR e GCRFC foram alimentados com dieta de 

alta palatabilidade, composta por 10% de açúcar cristal, 45% de ração padrão e 45% de 

leite condensado Nestlé®, utilizada para promover o ganho de massa corporal nos 

animais conforme descrito por Oliveira e colaboradores 
42

 e Menezes-Garcia e 

colaboradores 
64

. Os requerimentos nutricionais apresentados por ambas às dietas são 

compatíveis com as recomendações do NRC (National Research Council - Nutrient 

Requirements of Laboratory of the mouse) 
65

. 

Tabela 1: Composição nutricional e análise quantitativa de sacarose das dietas 
42

. 

 
DC* DH* 

Calorias (Kcal/g) 4,0 4,4 

Carboidratos (%) 65,8 74,2 

Lipídeos (%) 3,1 5,8 

Proteínas (%) 31,1 20,0 

Sacarose (%) 37,04 48,40 

*DC: Dieta Controle. DH: Dieta com alto teor de carboidratos refinados. 
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4.5. Ingestão alimentar e massa corporal 

O controle da ingestão de alimentos e do ganho de massa corporal foi realizado 

uma vez por semana. As dietas foram pesadas antes de serem servidas para os animais e 

após uma semana de consumo, assim como a quantidade que foi desperdiçada com as 

fezes, desta forma foi mensurada a quantidade ingerida. Além disso, para o controle do 

ganho de massa corporal os animais foram pesados individualmente através de uma 

balança digital (MARK®, Série M/ Bel Equipamentos Analíticos LTDA, São Paulo, 

Brasil).  

4.6. Teste oral de tolerância à glicose  

Após 11 semanas de experimento, os animais foram utilizados para mensurar a 

sensibilidade à insulina utilizando um teste oral de tolerância à glicose (TOTG). Para a 

realização do teste, os animais permaneceram 12 horas em jejum e receberam uma 

solução contendo 2,5 g de glicose por kg de massa corporal, via gavagem orogástrica. 

Assim, a glicemia foi determinada nos tempos zero (antes da sobrecarga), 15, 30, 60 e 

90 minutos após a administração da solução, com o auxílio de um glicosímetro 

automatizado (Accu-Chek® Advantage / Roche Diagnóstica Brasil Ltda.) e fitas para 

mensurar a glicose sanguínea 
42; 64

. 

4.7. Exposição à fumaça de cigarro  

Os camundongos C57BL/6 foram expostos a 12 cigarros comerciais filtrados 

Virginia (10 mg de alcatrão, 0,9 mg de nicotina e 10 mg de monóxido de carbono por 

cigarro) por dia, divididos em três vezes ao dia (manhã, tarde e noite, quatro cigarros 

por inalação) durante cinco dias consecutivos. Os camundongos dos GFC e GCRFC 

foram colocados na câmara de inalação (40 cm comprimento, 30 cm largura e 25 cm 

altura), dentro de uma capela de exaustão. Cada cigarro foi acoplado a uma seringa 

plástica de 60 mL, com a qual foi injetada a fumaça no interior da câmara de inalação. 

O procedimento de insuflar e desinsuflar a seringa foi finalizado com a queima do 

cigarro até o seu terço final, que durou em média 3 minutos. Um cigarro gerou 

aproximadamente 1 L de fumaça que foi diluído em 30 L (capacidade da câmara). 

Portanto, a concentração de fumaça no interior da câmara foi de 3% por cigarro durante 



PENA, K. B.          34 

6 minutos (que produziu concentrações de CO que variam de 250 para 350 ppm no 

interior da câmara). Após este período, a câmara foi aberta para total exaustão da 

fumaça e, por 1 minuto, os animais tiveram contato com o ar ambiente, quando então, o 

procedimento foi repetido com os demais cigarros 
66; 67; 68; 69

. Os animais considerados 

grupo controle foram submetidos às mesmas condições citadas acima, com exceção da 

utilização dos cigarros.  

 

Figura 5: Câmara de Inalação (40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 25 cm de altura) proposta por 

Valença e colaboradores 
67

. 

4.8. Eutanásia  

Os animais foram deixados em jejum por 12 horas após o término do 

experimento e, em seguida, foram submetidos à anestesia com Ketamina (130 mg/kg) e 

Xilazina (0,3mg/kg) e eutanasiados por exsanguinação. O sangue, o lavado 

broncoalveolar (LBA), os pulmões e os coxins adiposos (retroperitonial, epididimal e 

mesentérico) foram coletados para posteriores análises. 

4.9. Coleta do sangue 

A coleta do sangue foi realizada através da técnica de punção cardíaca onde duas 

alíquotas sanguíneas de cada animal foram coletadas em tubos de polipropileno com 15 
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µL de anticoagulantes (heparina) para obtenção do plasma. A primeira alíquota com 200 

µL de sangue foi encaminhada ao LAPAC - UFOP para a realização do Hemograma. A 

segunda alíquota com aproximadamente 800 µL foi centrifugada a 10.000 RPM por 15 

minutos e o sobrenadante foi retirado e armazenado em um freezer (-80°C) para a 

realização das seguintes dosagens bioquímicas: leptina, triglicerídeos, colesterol total, 

alanina aminostransferase (ALT), aspartato aminostransferase (AST), fosfatase alcalina 

(ALP), ureia e creatinina que foram realizadas no mesmo laboratório. 

4.9.1. Hemograma 

Para a realização do hemograma, a alíquota com 200 µL de sangue foi diluída 

em solução salina (1:2) e os parâmetros hematológicos avaliados utilizando aparelho de 

contagem eletrônica (ABX diagnostics, micro 60) do LAPAC - UFOP. Os parâmetros 

determinados foram eritrócitos, hematócritos e hemoglobina. 

4.9.2. Análises bioquímicas do sangue 

As concentrações de triglicerídeos e colesterol total, ALT, AST, ALP, ureia e 

creatinina foram determinadas por espectrofotometria automática no analisador clínico 

Randon Acess Clinical Analyser, Wiener Lab, modelo CM-200 (WIENER LAB, 

Rosario, Argentina) pelo método enzimático-colorimétrico por meio de kits específicos 

disponíveis comercialmente (Bioclin®, Quibasa), e foi realizado pelo técnico 

responsável do LAPAC - UFOP.  

4.10. Coleta do lavado broncoalveolar  

Imediatamente após a eutanásia, o tórax de cada animal foi aberto para a coleta 

do LBA. O pulmão esquerdo foi clampeado, a traquéia canulada e o pulmão direito foi 

lavado com 1,5 mL de solução salina (3 x 500 µL). As amostras foram mantidas no gelo 

até o final do procedimento, a fim de evitar lise celular. Para a contagem total de 

leucócitos no LBA, foi utilizada a câmara de Neubauer, onde foi colocado 0,1 mL do 

LBA e 0,3 mL de corante azul de tripano 0,2%, obtendo assim uma diluição de 1/4. 

Logo após, os leucócitos foram contados nos quatro quadrados encontrados nos 

extremos da câmara. Para a contagem diferencial de células no LBA, 250 µL das 

amostras foram cito-centrifugadas em uma centrífuga cytospin (Shandon, Waltham, 
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MA, EUA) na qual foram colocadas lâminas e centrifugadas a 1.000 RPM durante 1 

minuto. Após a obtenção das lâminas, estas foram coradas com o kit Panótico Rápido, 

através de 7 banhos de imersão em cada uma das três soluções distintas: metanol, eosina 

e azul de metileno. Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água corrente para a 

retirada do excesso de corantes, e secadas em temperatura ambiente. Um total de 100 

células por lâmina foi contado utilizando o critério morfológico padrão 
70

. 

4.11. Pulmões  

4.11.1. Homogeneizado pulmonar  

A quantidade referente a 0,1 g do pulmão direito e 1,5 mL de tampão (KPE) 

foram adicionados ao tubo de hemólise e homogeneizado em 5 repetições séricas, por 

meio de um homogeneizador de tecidos. Em seguida as amostras foram centrifugadas a 

10.000 RPM durante 10 minutos e o sobrenadante foi coletado e armazenado à -80 ºC 

para as análises bioquímicas.  

4.11.2. Ensaios imunoenzimáticos do homogeneizado pulmonar e do lavado 

broncoalveolar   

 As análises teciduais e do LBA de TNF-α, IFN-γ e IL-10, foram realizadas sob 

um protocolo no qual 10 mg de tecido foi homogeneizado com 1 mL de tampão fosfato 

(PBS), e para o LBA foram utilizados 100 µL. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 4 °C, o sobrenadante foi descartado e o conteúdo final foi coletado e 

armazenado a -80 °C para posterior análise por meio do método de ELISA.  Para estes 

ensaios foram utilizados kits, sendo todos os anticorpos e reagentes reconstituídos e 

aliquotados de acordo com as orientações dos fabricantes. Em placas de 96 poços foram 

adicionados 100 µl de anticorpo monoclonal contra o peptídeo (anticorpo de captura), 

reconstituído em PBS, sendo estas placas incubadas por 12 horas a temperatura 

ambiente. Os anticorpos não adsorvidos pelas placas foram descartados, por inversão e 

sucessivas lavagens em PBS-Tween (PBS adicionado de 0,05% de Tween 20) e as 

placas foram bloqueadas com 100 µl/poço de uma solução contendo PBS-BSA 1%, 

durante 1 hora a temperatura ambiente. A seguir as placas foram novamente lavadas. As 

amostras foram aplicadas em um volume de 100 µl para cada poço. Paralelamente, a 

proteína investigada foi diluída em várias concentrações para o estabelecimento da 
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curva padrão e, a seguir, foi realizada incubação por 2 horas em temperatura ambiente. 

Os anticorpos secundários (anticorpo de detecção), após os poços serem devidamente 

lavados, foram diluídos em PBS-BSA 0,1% e incubados por 2 horas à temperatura 

ambiente. A placa foi novamente lavada e 100 µl de estreptoavidina ligada à peroxidase 

(na diluição recomendada pelo protocolo de cada kit) em PBS-BSA 0,1% foram 

adicionados à placa e a mesma incubada por 20 minutos à temperatura ambiente. O 

cromógeno escolhido para revelação foi a Tetrametilbenzidina (Color Reagent B - R&D 

Systems, Minneapolis, USA). 5 mL do cromógeno foi adicionado a 5 mL de água 

oxigenada (H2O2) fornecida pelo mesmo fabricante (Color reagent A - R&D Systems, 

Minneapolis, USA). 100 µL dessa solução foram adicionados em cada um dos poços e 

após 20 minutos de incubação em ausência de luz e temperatura ambiente, a reação foi 

bloqueada adicionando-se 100 µl de ácido sulfúrico (H2SO4) 2,5 M por poço. A leitura 

da intensidade de coloração foi realizada em leitor de ELISA utilizando-se o 

comprimento de onda de 450 nm, imediatamente após a adição de H2SO4 para o 

bloqueio das reações. A quantificação das citocinas presentes nas amostras foi 

determinada baseada na densidade óptica obtida com a curva padrão dos peptídeos, 

analisadas pelo software SOFTmax PRO 4.0. 

4.11.3. Processamento histológico  

Após a realização do lavado broncoalveolar, o ventrículo direito foi perfundido 

com solução salina para remoção do sangue nos pulmões. O pulmão direito foi 

clampeado para que fosse instilada, apenas no pulmão esquerdo, via traquéia, formalina 

tamponada 4% (pH 7,2) a uma pressão de 25 cmH2O por 2 minutos. O pulmão esquerdo 

então foi removido e imerso em solução fixadora por 48 horas. Em seguida, o material 

foi processado da seguinte forma: banho em água corrente por 30 minutos, banho em 

álcool a 70% e 90% por 1 h cada etapa, 2 banhos em álcool a 100% por 1 h cada, 2 

banhos de xilol de 1 h cada, 2 banhos em parafina de 1 h cada e inclusão em parafina. 

Após o processamento de rotina e inclusão em parafina, foram realizados cortes 

seriados a quatro micrômetros de espessura, os quais foram corados em hematoxilina-

eosina (HE) para a análise morfométrica. 
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4.11.4. Estereologia  

A análise da densidade de volume do septo alveolar Vv [sa] foi realizada em um 

sistema-teste composto por 16 pontos e em uma área-teste conhecida 
68; 71

 onde a linha 

proibida foi considerada como delimitação, a fim de evitar uma superestimação no 

número de estruturas. O sistema teste foi acoplado a um monitor ligado a um 

microscópio. O número de pontos (Pp) que atingiram os septos alveolares (Vv [sa]) e os 

espaços alveolares (Vv[a]) foram avaliados de acordo com o número total de pontos de 

um sistema teste (Pt). Então: Vv =  Pp/Pt. Para se obter amostras uniformes e 

proporcionais do pulmão, foram analisados aleatoriamente 18 campos e um sistema 

ciclóide de ensaio sobreposto sobre a tela do monitor. O volume de referência foi 

estimado pela contagem de pontos de utilização dos sistemas de ponto de teste (Pt). 

Uma área total de 1,94 mm
2
 foi analisada para determinar as densidades de volumes dos 

septos alveolares (Vv[sa]) e dos espaços alveolares (Vv[a]) em cortes corados em HE, 

respectivamente.  

4.12. Tecido adiposo 

4.12.1. Índice de adiposidade corporal 

Os coxins adiposos (retroperitonial, epididimal e mesentérico) foram coletados 

durante a eutanásia e posteriormente pesados em balança de precisão de 0,001g para 

determinação do índice de adiposidade que foi calculado segundo a seguinte equação 
42

: 

   IAC = (TAE+TAR+TAM) x 100 

       Massa corporal 

IAC: Índice de adiposidade 

TAE: Tecido adiposo epididimal 

TAR: Tecido adiposo retroperitonial 

TAM: Tecido adiposo mesentérico 



PENA, K. B.          39 

4.12.2. Ensaio imunoenzimático do tecido adiposo epididimal 

O TAE foi aliquotado e congelado a -80 °C para análise posterior de leptina. As 

concentrações plasmáticas de leptina foram determinadas através do método ELISA 

utilizando-se kit específico (Kits de ELISA R & D Systems) conforme descrito 

previamente para os pulmões. 

4.12.3. Análises histomorfométricas do tecido adiposo epididimal 

As análises foram realizadas com 400 mg de TAE que foram fixados em 

formaldeído por 48 horas e em seguida, o material foi processado da mesma forma que 

o pulmão esquerdo.  As análises histomorfométricas dos adipócitos foram realizadas 

através de fotomicrografias das lâminas em microscópio de luz equipado com câmera 

digital (Leica DFC 300 FX) acoplada e associada ao software de captura de imagens 

Leica Application Suite e foi utilizada uma lente objetiva com aumento de 10 vezes. A 

área foi obtida por meio da medida aleatória de 50 adipócitos por lâmina através do 

programa Image J® (National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA) 
42; 64

.  

4.13. Análises do dano e estresse oxidativo  

4.13.1.  Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

A peroxidação lipídica foi determinada por meio do ensaio de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) utilizando o método de Buege e colaboradores 

72
. A concentração de TBARS é baseada na capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) 

em se ligar a lipídios oxidados. Para a realização da dosagem, fragmentos de 100 mg do 

pulmão foram homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato (pH 7,4) e, em seguida, 

centrifugados por 10 minutos a 10.000 RPM a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e 

utilizado como amostra biológica. Em um tubo foram adicionados 500 µL de 

homogeneizado, 250 µL de ácido tricloroacético (TCA) 28% p/v dissolvido em HCL 

(0,25 M), 250µL de TBA 1% dissolvido em ácido acético (0,25 M) e 125 µL de 

hidroxibutiltolueno (BHT 125 mM) dissolvidos em etanol. Em seguida, o tubo foi 

levado ao vórtex e colocado em banho-maria a 95 °C por 15 minutos. Após serem 

resfriados em banho de gelo, os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 10.000 

RPM a 4 ºC, e a absorbância do sobrenadante determinada a 535 nm. Água destilada foi 
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utilizada como branco. A concentração de TBARS foi calculada através do coeficiente 

de extinção molar do malondialdeído (MDA) (ԑ = 1,56 x 10
5
L x mol

-1
 x cm

-1
). De 

acordo com a lei de Lambert Beer (A = ε. b. c), onde: A = absorbância; ε = coeficiente 

de extinção molar em unidades de mol
-1

cm
-1

; b = caminho óptico; c = concentração da 

enzima expressa em mol L
-1

.  Esta concentração foi representada em nM/mg de 

proteína. 

4.13.2. Proteína Carbonilada 

A reação das EROs com a porção proteica da membrana celular  pode levar à 

oxidação desta com a consequente formação de derivados carbonílicos. Assim, para a 

determinação da concentração de proteína carbonilada no homogeneizado pulmonar foi 

utilizado o método descrito por Levine 
73

. Cada amostra foi precipitada com TCA (ácido 

tricloroacético) a 10%. Após a centrifugação, o precipitado foi tratado com 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH), incubado no escuro em temperatura ambiente por uma 

hora e passado no vórtex a cada 15 minutos. Logo após foi administrado TCA 10% 

seguido de centrifugação, as amostras foram lavadas duas vezes com composto 

etanol/acetato de etila (1:1) e dissolvidas em 1 mL de SDS (dodecil sulfato de sódio) 

6% seguido por centrifugação. Os sobrenadantes foram lidos no espectrofotômetro à 

370 nm. O conteúdo de proteína carbonilada foi calculado usando o coeficiente de 

extinção molar de 22 000 M
-1

 cm
-1

 e expresso por nmol de proteína carbonilada formada 

por mg de proteína. Os resultados foram expressos em nmol/mg proteína. A dosagem de 

proteínas foi realizada pelo Método de Bradford 
74

.     

4.13.3. Proteínas totais 

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogeneizado tecidual 

pelo Método de Bradford 
74

. O reagente de Bradford contém como principal 

componente o corante Coomassie brilhante azul, que em solução ácida se liga às 

proteínas da amostra, alterando sua absorbância de 465 nm para 595 nm, medida através 

do leitor de ELISA (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA). Esta concentração foi 

representada em mg/mL. 
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4.13.4. Atividade da superóxido dismutase 

A atividade da SOD foi medida no homogeneizado pulmonar de acordo com o 

método de Marklund e colaboradores 
75

 que se baseia na capacidade da enzima em 

inibir a auto-oxidação do pirogalol. Os reagentes de trabalho utilizados foram: fosfato 

de potássio monobásico (KH2PO4), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), Pirogalol, 

brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2H]-2,5-difenilterazolio (MTT) e dimetilsulfóxido 

DMSO. Para a realização da dosagem, fragmentos de 100 mg do tecido foram 

homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato (50 mM), pH 7,0, em seguida, 

centrifugados por 10 minutos a 12.000 RPM a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e 

utilizado como amostra biológica. A confecção das dosagens nas amostras utilizando a 

placa de Elisa seguiu a sequência de adições de reagentes, conforme a tabela a seguir. 

Tabela 2: Reagentes utilizados para a dosagem. 

Poço Amostra Tampão MTT 

(1,25 mM) 

Pirogalol 

(100 µM) 

Branco - 144 µL 6 µL - 

Padrão - 129 µL 6 µL 15 µL 

Amostra 30 µL 99 µL 6 µL 15 µL 

As amostras foram incubadas por 5 minutos em estufa a 37 °C. Logo após, 150 

µL de DMSO foram adicionados às mesmas para parar a reação. As absorbâncias foram 

lidas no leitor de Elisa em um comprimento de onda de 570 nm. Para o cálculo da 

concentração de SOD, foi subtraído o resultado obtido da amostra pelo valor encontrado 

do branco e, a seguir, foi dividido esse valor pelo encontrado da subtração do padrão 

pelo branco. Esta concentração foi representada em U/mg ptn. 

4.13.5. Atividade da catalase 

A determinação da atividade da enzima CAT é baseada na sua capacidade de 

converter H2O2 em água e O2 molecular, conforme descrito por Aebi 
76

. Para a 

preparação da amostra biológica 100 mg  do pulmão foram homogeneizados com 1 mL 
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de tampão fosfato 0,1 M (pH 7,2) e em seguida, foram centrifugados por 10 minutos a 

10.000 RPM a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra biológica. 

Em um tubo de polipropileno, foi adicionado 50 µL de tampão fosfato 0,1 mM (pH 7,2) 

e 40 µL de água destilada, o qual foi mantido em banho-maria a 30 ºC por 1 minuto. Em 

seguida, foram adicionados 10 µL das amostras e 900 µL de H2O2 (10 mM). As 

absorbâncias foram determinadas no espectrofotômetro a 240 nm, exatamente a cada 

minuto, durante 3 minutos. A água destilada é utilizada como branco. A atividade da 

CAT foi calculada segundo a lei de Lambert Beer citada anteriormente. A absorbância 

utilizada nessa expressão é o delta obtido da primeira e da última absorbância lida 

(absorbância final - absorbância inicial). O coeficiente de extinção molar utilizado foi o 

do H2O2 (39,4 M
-1

cm
-1

). Esta concentração foi representada em U/mg ptn. Uma unidade 

de catalase é equivalente a hidrólise de 1 µmol de H2O2 por minuto. 

4.13.6. Concentração da glutationa 

A Glutationa total (GSH + GSSG) foi determinada enzimaticamente de acordo 

com Akerboom e colaboradores 
77

. Esse ensaio utilizou um método cinético 

fundamentado na redução do ácido 5,5’-ditio-bis-2-nitrobenzóico (DTNB). A GSH 

presente na amostra reage com DTNB, produzindo o ácido 5-tio-2-nitrobenzóico (TNB) 

e GSSG. Para preparo dos reagentes de estoque foram utilizados: solução de ácido 

sulfosalicílico (SSA) 5%; tampão fosfato (500 mM), contendo 5 mM de ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA); solução padrão estoque de glutationa (0,3 mg de 

glutationa reduzida em 0,1 mL de água destilada); solução de estoque de DTNB  (8 mg 

de DTNB foram diluídos em 5,33 mL de DMSO) o que resultou em uma solução com 

1,5 mg/mL e estoque de NADPH (40 mg/mL).  A amostra biológica foi preparada com 

100 mg do pulmão homogeneizado em 1 mL de SSA 5% e em seguida,  centrifugada a 

10.000 RPM, por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi coletado e utilizado como 

amostra biológica. Os reagentes utilizados foram: solução de enzima diluída (15,2 µL 

de glutationa redutase (100 unidades/mL) diluída em 250 µL de tampão fosfato 100 

mM); solução de NADPH de trabalho (da solução de estoque de NADPH preparada são 

retirados 30 µL para 7,5 mL de tampão fosfato 100 mM); mistura de trabalho (8 mL de 

tampão 100 mM, 228 µL da solução de enzimas diluída e 228 µL de DNPH solução de 

estoque); solução padrão de glutationa – preparada para a curva padrão (foi diluído 10 

µL de solução estoque de glutationa padrão com 2 mL de SSA 5%). Para a confecção da 
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curva padrão e das dosagens nas amostras foi utilizado placa de Elisa seguindo a 

sequência de adições de reagentes, conforme mostradas nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 3: Reagentes utilizados para obtenção da curva padrão. 

Poço 1 2 3 4 5 

[GSH] µM 50 25 12,5 6,25 3,125 

Solução de 

GSH (µL) 
50 25 (tubo 1) 25 (tubo 2) 25 (tubo 3) 25 (tubo 4) 

SSA 5% (µL) - 25 25 25 25 

nmoles de 

GSH em 10 µL 
0,5 0,25 0,125 0,062 0,0312 

 

Tabela 4: Reagentes utilizados para a dosagem. 

Poço Volume 

da amostra 

Tampão MTT 

(1,25 mM) 

Pirogalol 

(100µM) 

Branco - 10 µl 150 µl 50 µl 

Padrão 10 µl - 150 µl 50 µl 

Amostra 10 µl - 150 µl 50 µl 

As amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente e em 

seguida foi adicionado NADPH às mesmas com o cronômetro sendo iniciado. As 

absorbâncias foram lidas, durante 5 minutos a cada minuto, no leitor de Elisa a 412 nm. 

As absorbâncias de diluições seriadas de uma solução padrão de glutationa reduzida 

foram determinadas e a GSSG já presente na amostra foi reduzida a GSH pela presença 

de NADPH (chamado de método enzimático), medido após derivação da glutationa total 

com acréscimo de 2-vinilpiridina (2-VP). Após análise de regressão linear, foi 
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determinada a equação da reta [Concentração = a*(delta das absorbâncias) + b]. Essa 

equação foi utilizada para determinar a concentração em nmols de glutationa total em 

10 µl de amostra, e esse valor extrapolado para 1 mL de amostra. O índice de estresse 

oxidativo foi calculado pela razão GSH/GSSG. Estas concentrações foram 

representadas em nmol/mL.  

4.14. Análises estatísticas 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. A avaliação da 

normalidade dos dados foi realizada através do teste de Kolmogorov-Smirnov. Para os 

dados paramétricos foram utilizadas as análises de variância univariada e bivariada 

(ANOVA one-way e two-way) seguida pelo pós-teste de Bonferroni. Para os dados não 

paramétricos foram utilizados o teste KrusKal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn’s. 

A diferença significativa foi considerada quando o valor de p<0,05. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism versão 5.00 para Windows 7, 

GraphPad Software (San Diego, CA, USA). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Ingestão alimentar e massa corporal 

A avaliação da eficiência da dieta com alto teor de carboidratos refinados foi 

realizada através da capacidade da mesma em influenciar a ingestão alimentar e a massa 

corporal dos animais. Conforme está representado na Figura 6 A, não houve diferenças 

significativas no consumo alimentar acumulado (gramas/grupo/semana) dos animais 

alimentados com dieta padrão e dieta com alto teor de carboidratos refinados no 

decorrer das 12 semanas de protocolo experimental. Entretanto, está representado na 

Figura 6 B que os animais do GCR apresentaram maior consumo alimentar acumulado 

(quilocalorias/grupo/semana) nas últimas quatro semanas de protocolo quando 

comparados ao GC. 
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Figura 6: Consumo alimentar acumulado dos animais alimentados com dieta padrão e dieta com alto teor 

de carboidratos refinados. A) Consumo alimentar acumulado em gramas B) Consumo alimentar 

acumulado em quilocalorias. GC: Grupo Controle; GCR: Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados. 

O símbolo (*) representa diferença significativa entre o GCR quando comparado ao GC. Os dados estão 

expressos como média ± EPM (n=6) e foram analisados pelo ANOVA two-way seguido pelo pós-teste de 

Bonferroni (p<0,05). 

 A fim de avaliar a influência da dieta e da exposição a FC sobre a massa 

corporal dos animais foi realizada a pesagem dos mesmos no início do experimento e ao 

término dos protocolos experimentais. Desta forma, é possível observar através da 

Figura 7 A que não houve diferenças significativas em relação a massa corporal dos 

grupos antes do início do protocolo de dieta. Porém, após a administração da dieta e a 

exposição a FC, a massa corporal dos animais do GCR foi maior quando comparado aos 
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GC e GFC. Assim como a massa corporal foi maior no GCRFC quando comparado ao 

GFC, conforme representado na Figura 7 B. 
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Figura 7: Massa corporal. A) Início do experimento B) Término do experimento. GC: Grupo Controle; 

GFC: Grupo Fumaça de Cigarro; GCR: Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados; GCRFC: 

Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados + Fumaça de Cigarro. A letra (a) representa 

diferença significativa entre o GCR quando comparado ao GC; a letra (b) representa diferença 

significativa entre o GCR e GCRFC quando comparados ao GFC. Os dados estão expressos como média 

± EPM e foram analisados pelo ANOVA one-way seguido pelo pós-teste de Bonferroni (p< 0,05). 

5.2. Teste oral de tolerância à glicose 

O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) é utilizado para avaliar se a glicose foi 

metabolizada pela insulina
78

. Assim, o TOTG mensurou a sensibilidade à insulina e os 
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resultados demonstraram que os níveis de glicemia dos animais do GCR foi maior no 

tempo zero (antes da sobrecarga) quando comparado ao GC, conforme pode ser 

observado na Figura 8. 
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Figura 8: Níveis de Glicemia realizados nos grupos experimentais. GC: Grupo Controle; GCR: Dieta 

com alto teor de Carboidratos Refinados. O símbolo (*) representa diferença significativa entre o GCR 

quando comparado ao GC. Os dados estão expressos como média ± EPM e foram analisados pelo 

ANOVA two-way seguido pelo pós-teste de Bonferroni (p< 0,05). 

5.3. Hemograma  

Conforme representado na Tabela 5, em relação as concentrações de eritrócito, 

hematócrito e hemoglobina é possível observar que houve aumento destes nos animais 

do GFC quando comparados somente ao GC e aos GC, GCR e GCRFC, 

respectivamente. 
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Tabela 5: Parâmetros hematológicos dos grupos experimentais. 

 GC GFC GCR GCRFC P 

Eritrócito 

(x10
6
/mm

3
) 

1,76 ± 0,04 2,07 ± 0,06
a,c

 1,82 ± 0,04 1,98 ± 0,05
a
 < 0,05 

Hematócrito 

(%) 

36,96 ± 1,47 43,08 ± 1,38
a,c,d

 35,41 ± 0,99 37,44 ± 0,70 < 0,05 

Hemoglobina 

(g/dL) 

12,36 ± 0,45  14,18 ± 0,26
a,c,d

 12,64 ± 0,23 12,96 ± 0,28 < 0,05 

A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GC; a letra (c) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCR e a letra (d) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCRFC. 

5.4. Bioquímica do sangue 

Inicialmente, a dieta com alto teor de carboidratos refinados não alterou os 

parâmetros bioquímicos de colesterol total, triglicerídeos, AST e creatinina dos grupos 

experimentais. No entanto, os níveis de ALT foram menores no GCRFC quando 

comparado ao GC; os níveis de fosfatase alcalina foram maiores no GCR quando 

comparado ao GFC e ao GCRFC; e os níveis de ureia foram menores nos GFC, GCR e 

GCRFC quando comparados ao GC, conforme pode ser observado na Tabela 6. 
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Tabela 6: Avaliações bioquímicas no sangue dos grupos experimentais. 

 GC GFC GCR GCRFC p 

Colesterol 

Total 

(mg/dL) 

80,3 ± 4,6 78,1 ± 5,6 86,9 ± 3,4 85,8 ± 2,6 > 0,05 

Triglicerídeos 
(mg/dL) 

98,8 ± 18,7 78,7 ± 10,1 68,6 ± 7,9 70,5 ± 8,7 > 0,05 

AST (U/L) 115,3 ± 19,2 88,9 ± 6,7 122,2 ± 13,7 117,6 ± 12,1 > 0,05 

ALT (U/L) 56,9 ± 8,3 39,5 ± 3,7 40,7 ± 3,0 26,9 ± 2,4
a
 < 0,05 

ALP (U/L) 55,7 ± 8,6 42,5 ± 5,7 80,8 ± 3,3
b,d

 34,6 ± 6,1 < 0,05 

Creatinina 

(mg/dL) 
0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,05 0,4 ± 0,02 0,4 ± 0,02 > 0,05 

Ureia 

(mg/dL) 
84,1 ± 4,4 59,0 ± 3,0

a
 61,5 ± 3,5

a
 53,9 ± 2,3

a
 < 0,05 

A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GC; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GFC e a letra (d) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCRFC. 

5.5. Análise do influxo de células no lavado broncoalveolar  

O influxo de células foi avaliado no LBA com o objetivo de analisar o 

recrutamento celular após a administração da dieta com alto teor de carboidratos 

refinados e posterior exposição a FC. Assim, foram determinadas as quantidades de 

leucócitos totais e diferenciais (macrófagos, linfócitos e neutrófilos) presentes no LBA 

dos grupos experimentais. Deste modo, os resultados obtidos estão representados na 

Tabela 7 e é possível observar que o número de leucócitos totais no GFC foi maior em 

relação ao GC, e maior no GCRFC quando comparado aos demais grupos. Em adição, 

houve aumento de macrófagos no GCRFC quando comparado aos GC e GFC, aumento 

de linfócitos no GCRFC quando comparado aos demais grupos e aumento de 

neutrófilos no GFC e GCRFC quando comparados aos GC e GCR. 
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Tabela 7: Influxo de células no lavado broncoalveolar dos grupos experimentais. 

 GC GFC GCR GCRFC p 

Leucócitos 

(x10³/mL) 

162,3 ± 6,6 212,0 ± 9,7
 a
 200,8 ± 8,6 270,0 ± 12,2

 a,b,c
 < 0,05 

Macrófagos 

(x10³/mL) 

155,3 ± 5,1 181,8 ± 6,9 191,2 ± 6,9 224,7 ± 7,2 
a,b

 < 0,05 

Linfócitos 

(x10³/mL) 

5,3 ± 1,2 4,6 ± 0,5 4,8 ± 0,8 15,8 ± 1,9 
a,b,c 

< 0,05 

Neutrófilos 

(x10³/mL) 

1,7 ± 0,3 25,6 ± 2,3 
a,c 

4,8 ± 0,9
 

29,5 ± 3,1 
a,c 

< 0,05 

A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GC; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GFC e a letra (c) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCR. 

 

5.6. Pulmões 

5.6.1. Ensaios imunoenzimáticos 

As análises das citocinas inflamatórias foram realizadas no homogeneizado 

pulmonar e no LBA para avaliar o quadro inflamatório nos pulmões. Os resultados 

demonstraram que no homogeneizado (Tabela 8) houve diminuição nas concentrações 

de TNF-α no GCRFC quando comparado aos GFC e GCR, diminuição de IFN-γ nos 

GCR, GCRFC quando comparados ao GC e diminuição de IL-10 no GCRFC quando 

comparado ao GC. Em relação ao LBA (Tabela 9), houve aumento nas concentrações 

de TNF-α no GCRFC quando comparado aos GC, GFC e GCR, aumento de IFN-γ no 

GCRFC quando comparado ao GFC e aumento de IL-10 no GCRFC quando comparado 

aos GC e GCR.  
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Tabela 8: Análises imunoenzimáticas no homogeneizado pulmonar dos grupos 

experimentais. 

 GC GFC GCR GCRFC p 

TNF-α 

(pg/mL) 

163,1 ± 9,10 179,5 ± 17,40 164,0 ± 10,52 96,81 ± 22,38
b,c

 < 0,05 

IFN-γ 

(pg/mL) 

262,9 ± 32,0 183,5 ± 17,5 177,7 ± 13,4
a
 127,0 ± 14,2

a
 < 0,05 

IL-10 

(pg/mL) 

446,8 ± 46,9 399,8 ± 46,9 325,5 ± 19,4 274,2 ± 35,9
a
 < 0,05 

A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GC; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GFC e a letra (c) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCR. 

Tabela 9: Análises imunoenzimáticas no lavado broncoalveolar dos grupos 

experimentais. 

 GC GFC GCR GCRFC p 

TNF-α 

(pg/mL) 

19,18 ± 1,52 23,05 ± 1,06 18,95 ± 0,81 28,92 ± 1,79
a,b,c

 < 0,05 

IFN-γ 

(pg/mL) 

30,75 ± 6,56 14,99 ± 1,22 29,27 ± 3,75 39,05 ± 4,58
b
 < 0,05 

IL-10 

(pg/mL) 

90,17 ± 7,76 112,3 ± 10,69 93,21 ± 5,72 128,5 ± 7,04
a,c

 < 0,05 

A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GC; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GFC e a letra (c) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCR. 

5.6.2. Estereologia 

As análises estereológicas foram realizadas para avaliar a influência da dieta 

com alto teor de carboidratos refinados e da exposição a FC sobre a histoarquitetura do 

parênquima pulmonar. Conforme pode ser observado na Figura 9, houve aumento da 

Vv[a] nos GFC, GCRFC quando comparados ao GC e GCR. Além disso, foi observado 

(Figura 10) diminuição da Vv[sa] no GFC comparado aos demais grupos, e do GCRFC 
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comparado ao GC e GCR. A Figura 11 demonstra através de fotomicrografias aumento 

da Vv[a] e diminuição da Vv[sa], assim como o influxo de células inflamatórias 

descrito nos resultados anteriores. 
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Figura 9: Densidade de volume alveolar. GC: Grupo Controle; GFC: Grupo Fumaça de Cigarro; GCR: 

Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados; GCRFC: Grupo Dieta com alto teor de 

Carboidratos Refinados + Fumaça de Cigarro. A letra (a) representa diferença significativa entre o GFC e 

GCRFC quando comparados ao GC, a letra (c) representa diferença significativa entre o GFC e GCRFC 

quando comparados ao GCR. Os dados estão expressos como mediana ± mínimo e máximo e foram 

analisados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn’s (p< 0,05). 
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Figura 10: Densidade de volume de septo alveolar. GC: Grupo Controle; GFC: Grupo Fumaça de 

Cigarro; GCR: Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados; GCRFC: Grupo Dieta com alto teor 

de Carboidratos Refinados + Fumaça de Cigarro. A letra (a) representa diferença significativa entre o 

GFC e GCRFC quando comparados ao GC, a letra (c) representa diferença significativa entre o GFC e 

GCRFC quando comparados ao GCR, a letra (d) representa diferença significativa entre o GFC quando 

comparado ao GCRFC. Os dados estão expressos como mediana ± mínimo e máximo e foram analisados 

pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn’s (p< 0,05). 
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Figura 11: Fotomicrografias representativas de cortes do pulmão corados com HE. Aumento de 40x. 
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5.7. Tecido adiposo 

5.7.1. Índice de adiposidade corporal  

O IAC é importante para avaliar a eficiência da dieta utilizada em induzir os 

animais à obesidade, assim como os níveis plasmáticos de leptina e a área dos 

adipócitos (resultados posteriores). Em relação ao IAC (Figura 12) os resultados 

demonstraram aumento dos depósitos de gordura nos animais do GCR quando 

comparado aos GC, GFC e GCRFC.  
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Figura 12: Índice de adiposidade corporal nos grupos experimentais. GC: Grupo Controle; GFC: Grupo 

Fumaça de Cigarro; GCR: Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados; GCRFC: Grupo Dieta 

com alto teor de Carboidratos Refinados + Fumaça de Cigarro. A letra (a) representa diferença 

significativa entre o GCR quando comparado ao GC; a letra (b) representa diferença significativa entre o 

GCR quando comparado ao GFC e a letra (d) representa diferença significativa entre o GCR quando 

comparado ao GCRFC. Os dados estão expressos como média ± EPM e foram analisados pelo ANOVA 

one-way seguido pelo pós-teste de Bonferroni (p< 0,05). 

5.7.2. Ensaios imunoenzimáticos 

Os níveis plasmáticos de leptina foram mensurados para avaliar a eficiência da 

dieta, como citado anteriormente para o IAC. Assim, a Figura 13 demonstra que houve 

aumento das concentrações de leptina nos GCR e GCRFC quando comparados ao GC. 
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Figura 13: Níveis plasmáticos de leptina. GC: Grupo Controle; GFC: Grupo Fumaça de Cigarro; GCR: 

Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados; GCRFC: Grupo Dieta com alto teor de 

Carboidratos Refinados + Fumaça de Cigarro. A letra (a) representa diferença significativa entre o GCR e 

GCRFC quando comparados ao GC. Os dados estão expressos como média ± EPM e foram analisados 

pelo ANOVA one-way seguido pelo pós-teste de Bonferroni (p< 0,05). 

5.7.3. Análises histomorfométricas 

A área dos adipócitos foi mensurada para avaliar a eficiência da dieta, como 

citado anteriormente para IAC e níveis plasmáticos de leptina. Desta forma, é possível 

visualizar através da Figura 14 que a área dos adipócitos foi maior no GCR quando 

comparado ao GC, GFC e GCRFC e foi maior no GCRFC quando comparado ao GC e 

GFC. Além disso, a área dos adipócitos foi menor no GCRFC quando comparado ao 

GCR. As fotomicrografias da Figura 15 demonstram essa expansão dos adipócitos. 
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Figura 14: Área dos adipócitos. GC: Grupo Controle; GFC: Grupo Fumaça de Cigarro; GCR: Grupo 

Dieta com alto teor de Carboidratos Refinados; GCRFC: Grupo Dieta com alto teor de Carboidratos 

Refinados + Fumaça de Cigarro. A letra (a) representa diferença significativa entre o GCR e GCRFC 

quando comparados ao GC, a letra (b) representa diferença significativa entre o GCR e GCRFC quando 

comparados ao GFC, a letra (c) representa diferença significativa entre o GCRFC quando comparado ao 

GCR, e a letra (d) representa diferença significativa entre o GCR quando comparado ao GCRFC. Os 

dados estão expressos como média ± EPM e foram analisados pelo ANOVA one-way seguido pelo pós-

teste de Bonferroni (p< 0,05). 
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Figura 15: Fotomicrografias representativas do tecido adiposo epididimal corados com HE. Aumento de 

10x. 
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5.8. Análises do estresse oxidativo nos pulmões 

A avaliação do dano na membrana celular em sua porção lipídica foi mensurada 

através da formação de TBARS, e a oxidação de proteínas através da análise de proteína 

carbonilada. Os resultados demonstraram que a peroxidação lipídica foi maior no 

GCRFC quando comparado aos demais grupos, e em relação à oxidação proteica foi 

maior no GFC quando comparado ao GC. Além disso, foram avaliadas as concentrações 

das enzimas SOD, CAT e sistema glutationa, onde é possível observar aumento da 

atividade de SOD no GCRFC quando comparado aos demais grupos, assim como 

aumento da atividade da CAT no GCRFC quando comparado ao GC. Em relação ao 

sistema glutationa, os resultados demonstraram diminuição na razão GSH/GSSG nos 

GFC, GCR e GCRFC quando comparados ao GC, conforme pode ser observado na 

Tabela 10. 

Tabela 10: Avaliação bioquímica no homogeneizado pulmonar dos grupos 

experimentais. 

 GC GFC GCR GCRFC P 

TBARS  

(nM/mg ptn) 

0,24 ± 0,05 0,21 ± 0,05 0,28 ± 0,06 0,61 ± 0,12
a,b,c 

< 0,05 

PTN CARB 
(nmol/mg ptn) 

12,33 ± 1,37 20,50 ± 3,31
a
 14,88 ± 1,74 14,78 ± 0,55 < 0.05 

SOD  

(U/mg ptn) 

27,77 ± 3,60 37,58 ± 2,76 28,36 ± 3,38 48,71 ± 4,15
a,b,c 

< 0,05 

CAT  

(U/mg ptn) 

0,45 ± 0,04 0,86 ± 0,17 0,92 ± 0,11 1,09 ± 0,19
a 

< 0,05 

GSH/GSSG 0,41 ± 0,86
 

0,61 ± 0,04
a
 0,37 ± 0,03

a
 0,33 ± 0,11

a
 < 0,05 

A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GC; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GFC e a letra (c) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao GCR. 
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6. DISCUSSÃO 

Neste estudo, foi avaliada a associação entre uma dieta com alto teor de 

carboidratos refinados e a resposta inflamatória pulmonar em camundongos C57BL/6 

expostos à FC. Para tanto, foram avaliados os efeitos da dieta sobre a ingestão 

alimentar, a massa corporal, o IAC e a leptina plasmática dos animais. Além disso, 

foram analisados o influxo celular no parênquima pulmonar, os parâmetros bioquímicos 

no sangue e os parâmetros de estresse oxidativo nos pulmões. Assim como dosagens de 

citocinas no LBA e nos pulmões, e análise do padrão histológico do parênquima 

pulmonar e do TAE. 

Conforme previamente observado por Oliveira e colaboradores 
42

, a dieta com 

alto teor de carboidratos não induziu um maior consumo alimentar (g/grupo) dos 

animais observados, mas ocasionou um maior consumo energético acumulado 

(Kcal/grupo/semana) do GCR quando comparado ao GC. Isto ocorreu porque, apesar de 

não possuir caráter hipercalórico, a dieta hiperglicídica proporcionou um aumento de 

10% nas Kcals ingeridas pelos animais, o que somente ocasionou diferença significativa 

entre as dietas quando o consumo acumulado superou 1916,15 g/grupo/semana. 

Em conjunto com o maior consumo calórico dos animais que consumiram a 

dieta com alto teor de carboidratos refinados, foi observado aumento da massa corporal 

destes animais quando comparados aos demais grupos experimentais. Este aumento de 

massa corporal está relacionado com o acréscimo no IAC, uma vez que a sobrecarga 

energética crônica tende ao armazenamento, no tecido adiposo, de energia excedente na 

forma de lipídeos 
64; 79

. Isto ocorre, pois a obesidade é um processo inflamatório crônico 

de baixa intensidade 
80

 caracterizada, dentre outros fatores, pelo aumento da área dos 

adipócitos e dos níveis séricos de adipocitocinas, como a leptina. O aumento dos níveis 

plasmáticos de leptina corrobora com os estudos de Oliveira 
42 

e Menezes-Garcia 
64

, que 

também observaram tal aumento em animais alimentados com a mesma dieta.  Por 

outro lado, os resultados do IAC não foram observados nos animais expostos à FC e que 

consumiram a dieta quando comparado aos animais que somente consumiram a dieta, 

uma vez que a FC está relacionada com diversos processos inflamatórios sistêmicos 

pela ativação e liberação de células inflamatórias 
81

. Segundo Dourado 
82

 e Mehta 
83

, em 

alguns casos, os processos inflamatórios causam perda de massa corporal e inibição da 

expansão dos coxins adiposos. 
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Conforme os estudos realizados por Oberman 
84

 e Xue 
85

, o ganho de massa 

ocasionado pelo aumento do IAC está relacionado com diversas doenças associadas à 

obesidade como DM, doenças cardiovasculares, câncer e hiperglicemia. Em 

concordância, é conhecido que a composição da dieta ofertada durante a indução da 

obesidade influencia diretamente no desenvolvimento de tais doenças uma vez que os 

nutrientes agem como sinalizadores celulares 
86; 87

. Hao e colaboradores 
88

 destacaram 

que a dieta com maior quantidade de sacarose, como no presente estudo, leva ao 

aumento do índice glicêmico e por sua vez ao aumento da glicemia, e assim 

favorecendo o armazenamento de gordura. Desta forma, mediante o estímulo insulínico 

induzido por uma dieta hiperglicídica haverá ativação da glicólise e inibição da 

gliconeogênese, acúmulo de acetilCoA e triacilgliceróis. Sendo assim, a hiperglicemia 

de jejum dos animais provavelmente foi ocasionada devido a uma resistência 

insulínica
89

.  

A fumaça de cigarro é composta por diversos componentes químicos que 

promovem sua toxicidade. Entre eles, o monóxido de carbono possui alta afinidade pela 

hemoglobina, ligando-se a ela para formação da carboxihemoglobina, uma forma 

inativa da hemoglobina que não possui capacidade de carregar moléculas de O2. Desta 

forma, a FC provoca uma diminuição dos níveis sanguíneos de O2. Como resultado, o 

organismo aumenta a produção de glóbulos vermelhos (eritrócito, hematócrito e 

hemoglobina) para compensar o decréscimo na capacidade de transporte de oxigênio 
90

. 

As alterações encontradas nos animais expostos à FC demonstraram que tais sinais 

podem ser observados em fases agudas da exposição à FC, apesar dos valores 

encontrados ainda estarem incluídos dentro dos valores de referência (ANEXO II) para 

camundongos 
91; 92

. 

Paralelamente ao hemograma os exames bioquímicos são capazes de fornecer 

informações acerca de funções metabólicas, bem como evidenciar doenças ocultas 
92

. 

No nosso estudo, o perfil lipídico se manteve inalterado, pois, de acordo com Wang e 

colaboradores 
93

, camundongos C57BL/6 são propensos ao desenvolvimento de 

obesidade, hiperglicemia, hiperinsulinemia e hipertensão, mas não à hiperlipidemias. 

Adicionalmente, a creatinina não apresentou alteração uma vez que não é diretamente 

influenciada pela dieta 
92

. A síntese de ureia pode ter se mostrado reduzida por distintos 

fatores. Por um lado, com o aumento de carboidratos refinados presentes na dieta a 

ingestão de proteínas foi proporcionalmente reduzida, o que diminuiu a concentração de 
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aminoácidos no sangue, fator que afeta diretamente na produção de ureia. Por outro 

lado, nos grupos que receberam dieta rica em carboidratos refinados o aumento de 

glicose no organismo pode ser também o responsável pelo decréscimo na síntese de 

ureia, embora não se saiba se essa diminuição é diretamente afetada pela glicose ou por 

uma combinação de mecanismos envolvendo glicose, glucacon e insulina 
94

.   A 

fosfatase alcalina está presente principalmente nos microvilos dos canalículos biliares e 

na superfície sinusoidal dos hepatócitos. Seu aumento pode evidenciar cirrose, diabetes, 

doenças intestinais ou esteatose hepática. O aumento da fosfatase alcalina no GCR 

corrobora com os estudos de Oishi e colaboradores
89

, onde os mesmo demonstraram 

que dietas com alto teor de carboidratos ou alto teor de gorduras estão relacionadas com 

doenças no fígado. 

Lanzetti 
59

, Oliveira 
95

 e Hackstein 
96

 demonstraram que camundongos C57BL/6 

apresentaram resposta inflamatória moderada a intensa sob diferentes estímulos, desta 

forma fica evidente que esta linhagem, comparada as demais (BALB/c, DBA/2, C3H e 

129SV), representa o modelo mais eficiente para o estudo do processo inflamatório 

pulmonar. Assim, por meio dos nossos resultados de quantidade de células presentes no 

lavado broncoalveolar foi possível avaliar que a exposição a curto prazo à FC gerou um 

influxo celular do sangue periférico para o parênquima pulmonar. Desta forma, nossos 

resultados corroboram com estudos anteriores de Bezerra e colaboradores 
58

, que 

relataram aumento no influxo celular nos pulmões dos grupos expostos à FC.  

Adicionalmente, a fim de caracterizar o influxo celular, as células no LBA foram 

fenotipicamente avaliadas e foi observado um aumento dos neutrófilos nos grupos 

expostos à FC o que, de acordo com Baines e colaboradores 
97

 é esclarecido pelo fato da 

FC influenciar no acúmulo dessas células nas vias aéreas. Além disso, os neutrófilos são 

associados com a produção de mediadores da imunidade inata e com aumento da 

obstrução do fluxo aéreo 
97

. Paralelamente, foi observado que a obesidade intensificou o 

influxo de células inflamatórias no LBA de animais expostos à fumaça de cigarro e 

portanto, tem influência sobre o quadro inflamatório pulmonar. Sendo assim, é 

importante ressaltar, de acordo com Williams 
98

, Milner 
99 

e Calixto 
100

 que existem 

estudos na literatura que correlacionam à obesidade induzida por dieta com a 

inflamação pulmonar desencadeada por diversos fatores, porém esta correlação ainda 

não havia sido estudada com a exposição à fumaça de cigarro. 
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As citocinas são produzidas por diversas células no local da lesão e por células 

do sistema imunológico como monócitos e macrófagos através da ativação de 

proteinoquinases ativadas por mitógenos 
101; 102

. Por meio das análises 

imunoenzimáticas realizadas no homogeneizado pulmonar foi observada diminuição de 

TNF-α, resultado que de acordo com Valença e colaboradores 
103

, não é comum em 

processos inflamatórios agudos devido ao fato deste ser um marcador de processos 

crônicos, onde ocorre desequilíbrio entre proteases e antiproteases. No entanto, o 

presente estudo apresentou dois protocolos, o primeiro de indução à obesidade durante 

12 semanas e portanto crônico, e o segundo de exposição à FC durante 5 dias, sendo 

considerado agudo. Em adição, foi observada diminuição no IFN-γ, o que está 

relacionado com o aumento de macrófagos observado na análise no LBA, pois o IFN-γ 

é uma citocina responsável pela ativação de macrófagos e possui função pró-

inflamatória 
101

. Em uma reação em cascata, as concentrações de IL-10 diminuíram no 

homogeneizado pulmonar uma vez que, com o aumento de macrófagos ativados no 

LBA, ocorre a liberação de IL-10 a partir destas células. Assim, a IL-10 possui função 

regulatória e anti-inflamatória uma vez que inibe citocinas pró-inflamatórias como 

TNF-α e IFN-γ 
101

. Além disso, o aumento nas concentrações de TNF-α, IFN-γ e IL-10 

no LBA dos animais justifica os resultados encontrados no homogeneizado pulmonar, 

uma vez que a liberação destas citocinas tende a diminuir suas respectivas 

concentrações intracelulares. 

A alteração dos valores observados em macrófagos e neutrófilos presentes no 

LBA contribuem para que ocorra estresse oxidativo nos pulmões 
104

.  A alternativa 

utilizada para constatar a ocorrência do estresse oxidativo consiste em mensurar a 

peroxidação lipídica e oxidação de proteínas 
105

. Desta forma, a peroxidação lipídica 

não foi observada nos animais expostos à FC por se tratar de um protocolo de exposição 

a curto prazo. Porém, conforme discutido anteriormente, a obesidade foi capaz de 

intensificar o processo inflamatório pulmonar oriundo de diversas causas e, no nosso 

estudo, foi possível observar a peroxidação lipídica quando a exposição à FC foi 

associada à obesidade induzida por dieta. Em adição, o processo de oxidação proteica 

foi observado nos animais expostos à FC, o que comprova a influência da FC sobre o 

dano celular e consequente perda de funcionalidade da célula 
51

.  

O somatório do dano celular com as toxinas da FC desencadeia uma série de 

sistemas antioxidantes no organismo. Dentre eles, a superóxido dismutase é uma enzima 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3cito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
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responsável por catalisar a redução do superóxido em peróxido de hidrogênio. Por se 

tratar de um protocolo de exposição a curto prazo, nossos resultados não apresentaram 

aumento na atividade da enzima SOD nos animais expostos à FC, porém, quando tal 

exposição foi associada ao processo inflamatório acarretado pela obesidade, foi possível 

observar aumento nas concentrações desta enzima. A atividade da SOD estava elevada 

como resposta ao aumento da presença de radicais superóxido que, por sua vez, são 

oriundos em grande parte, do processo de redução de O2 desencadeado pelas quinonas e 

hidroquinonas presentes na FC 
106

. Além disso, como mencionado anteriormente, a 

obesidade potencializou o processo inflamatório pulmonar e acarretou o aumento de 

neutrófilos e macrófagos, células excretoras de agentes oxidantes e/ou antioxidantes. 

Desta forma, os processos inflamatórios oriundos da obesidade e da exposição à FC são, 

em conjunto, responsáveis pelo desequilíbrio da SOD. Como uma reação em cascata, o 

desequilíbrio da SOD desencadeou também o desequilibro de outros sistemas 

relacionados com a homeostase redox dos pulmões. Observamos que, na tentativa de 

neutralizar o excesso de superóxido, a SOD pode ter gerado um excesso de peróxido de 

hidrogênio que, por sua vez, acarretou no aumento das concentrações do sistema 

glutationa. Assim, o aumento nas concentrações de peróxido de hidrogênio acarretou 

em maior atividade da catalase e do sistema glutationa, uma vez que se constatou 

aumento nas concentrações de glutationa total, oxidada e reduzida. Porém, no nosso 

estudo, o aumento significativo exclusivo da glutationa oxidada nos animais expostos 

aos dois protocolos experimentais pode indicar uma saturação do sistema glutationa. 

Esta saturação pode estar relacionada à intensificação do processo inflamatório 

pulmonar ocasionado pela associação entre a obesidade e a exposição à FC. 

Adicionalmente, observamos aumento da atividade da catalase nos animais expostos à 

FC e induzidos a obesidade. A catalase é uma das enzimas responsáveis por catalisar a 

redução do peróxido de hidrogênio em água 
19; 20; 51

. Assim como observado 

anteriormente para a SOD, os processos inflamatórios oriundos da obesidade e da 

exposição à FC que foram, em conjunto, responsáveis pelo desequilíbrio da SOD, 

acarretaram também em desequilíbrio do sistema de regulação da glutationa bem como 

da enzima catalase. Neste contexto, é possível que a catalase atue de forma inicial em 

processos inflamatórios agudos, de forma que o sistema glutationa tenha maior atuação 

em processos mais intensos onde ocorra possível saturação da catalase. 
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O remodelamento da histoarquitetura dos pulmões é mediado por meio da 

oxidação de proteínas, peroxidação de lípidos da membrana, e quebra das fitas de DNA 

107
. Valença e colaboradores 

103
 afirmam que os neutrófilos e os macrófagos são alguns 

dos principais responsáveis pelo dano elastolítico e por este remodelamento da 

histoarquitetura pulmonar. Assim, as análises de estereologia do nosso estudo 

corroboram com os resultados obtidos no mesmo através da contagem de células no 

LBA. Desse modo, observamos aumento da densidade de volume alveolar e diminuição 

da densidade de volume de septo alveolar, características que indicam a presença de 

inflamação pulmonar aguda e podem estar relacionadas com a produção de 

metaloproteinases de matriz pelas células inflamatórias 
108

.  
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7. CONCLUSÕES 

A administração de uma dieta com alto teor de carboidratos refinados alterou os 

parâmetros biométricos, bioquímicos e a associação com a exposição à FC 

potencializou a inflamação e o estresse oxidativo pulmonar.  
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10.  ANEXOS 

10.1. ANEXO I – Certificado da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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10.2. ANEXO II – Parâmetros hematológicos e bioquímicos no sangue 

Tabela 11: Parâmetros hematológicos e bioquímicos do sangue de camundongos 

C57BL/6. 

Parâmetros Valores de Referência 

Eritrócito (x10
6
/mm

3
) 6,4 – 9,8 

Hematócrito (%) 30,4 – 46,6 

Hemoglobina (g/dL) 10,5 – 15,2 

AST (U/L) 68,0 – 332,0 

ALT (U/L) 37,0 – 210,0 

Creatinina (mg/dL) 0,2 – 0,7 

Ureia (mg/dL) 51,0 – 83,0 

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz 
90

. 

 

 


