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RESUMO 

A inflamação das vias aéreas possui papel central na fisiopatologia da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC). O fator mais comum responsável pelo desenvolvimento da 

DPOC é o hábito crônico de fumar. Este estudo descreve a cinética temporal do influxo 

celular do lavado broncoalveolar (LBA) em animais expostos à fumaça de cigarro (FC), o 

dano oxidativo, sob a forma de peroxidação lipídica, no parênquima pulmonar, assim como 

atividade de enzimas antioxidantes. Trinta e seis camundongos da linhagem C57BL/6, 

machos foram divididos em seis grupos. Os grupos fumaça de cigarro (FC) foram expostos 

à fumaça de cigarro durante cinco dias, respectivamente, três vezes ao dia, dois cigarros 

por vez e o grupo controle (GC) foi exposto ao ar ambiente. Após a eutanásia, o LBA foi 

coletado e o parênquima pulmonar foi submetido a análises bioquímicas e histológicas. 

Nos grupos FC foi possível, especialmente, a partir do 3° dia de exposição, a obtenção de 

diferentes subpopulações celulares. Os macrófagos alveolares foram às primeiras células a 

aumentar logo após o 1° dia de exposição em comparação ao GC. Da mesma forma, foi 

percebido um aumento de neutrófilos após o 3° dia de exposição. Em relação às 

subpopulações de linfócitos, percebemos um aumento da porcentagem de células CD4
+
 a 

partir do 3° dia de exposição enquanto que a população de células CD8
+
 mostrou um 

aumento a partir do 1° dia de exposição em comparação ao GC. O dano oxidativo foi 

aumentado nos pulmões do grupo FC em todos os dias de avaliação quando comparado ao 

grupo GC. Observou-se uma diminuição da atividade da superóxido dismutase (SOD) nos 

grupos FC e aumento da atividade da catalase (CAT) no grupo no 3º e 4º dia de exposição 

em relação ao GC. A atividade da glutationa peroxidase (GPx) mostrou-se elevada nos 

grupos FC ao 1º e 2º dias de exposição quando comparado ao grupo GC. Nossos dados 

mostraram um maior influxo de células inflamatórias, especialmente após o 3° dia de 

exposição, o que marca um período potencialmente ideal para o estudo das atividades 

funcionais dessas células. Além disso, a exposição à fumaça de cigarro causou o dano 

oxidativo ao parênquima pulmonar, bem como um aumento de atividade das enzimas GPx 

e CAT.  

Palavras-chave: Fumaça de cigarro, Citometria de fluxo, Inflamação Pulmonar, Estresse 

Oxidativo, Camundongos. 
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ABSTRACT 

The airway inflammation plays a central role in the pathophysiology of chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD). The most common factor responsible for the development of 

COPD is chronic smoking habit. The present study describes the temporal kinetics of 

cellular influx of bronchoalveolar lavage in animals exposed to cigarette smoke (CS), 

oxidative damage in the form of lipid peroxidation in lung extracts, and antioxidant 

enzymes. Thirty-six C57BL / 6 mice, divided into six groups exposed to cigarette smoke 

for 5 days, respectively, 3 times a day, two cigarettes at a time and control group (CG) 

exposed to ambient air. After euthanasia, bronchoalveolar lavage fluid (BALF) was 

collected and lung tissue was subjected to biochemical analyzes. Mice exposed to CS 

presented, especially after the third day of exposure, different cellular subpopulations in 

BALF. Alveolar macrophages are the first cells to increase in number after the first day of 

exposure to cigarette smoke compared to the CG. It was noticed an increase in neutrophils 

after third day of exposure compared to the CG. Regarding lymphocyte subpopulations, we 

noticed an increase in the percentage of CD4
+
 lymphocytes from the third day of exposure 

while the population of CD8
+
 lymphocytes showed an increase from day 1 of exposure 

compared to the CG. The oxidative damage, measured by the reaction of substances 

thiobarbituric acid reactive (TBARS) was increased in lung homogenates of CS group 

compared to the CG. There was a decrease in activity of superoxide dismutase (SOD) in 

groups CS and increased activity of catalase (CAT) in groups CS3D and CS4D compared 

to the CG. The activity of glutathione peroxidase (GPx) was high in both groups, CS1D 

and CS2D when compared to the CG. Our data showed a greater influx of inflammatory 

cells, especially after the third day of exposure that seems to be a period potentially ideal 

for the study of the functional activities of these cells. Furthermore, exposure to CS caused 

oxidative damage to the lung parenchyma, as well as increased activity of enzymes CAT 

and GPx. Further studies are needed to assess the damage caused not only to the lung 

parenchyma and to analyze the functions of the cell types recruited in the processes of lung 

tissue remodeling observed in this inflammatory condition. 

 

Keywords: Cigarette smoke, flow cytometry, Pulmonary Inflammation, Oxidative Stress, 

mice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença caracterizada pelo 

desenvolvimento progressivo do estreitamento do fluxo aéreo que não é totalmente 

reversível (Cantin et al., 2012; Decramer et al., 2012). Embora seja bem estabelecido que 

fatores genéticos e ambientais contribuam para o desenvolvimento da DPOC (Wood et al., 

2006) a doença é encontrada predominantemente em tabagistas (Eisner et al, 2005). Um 

adulto em cada 5 é fumante de cigarros nos Estados Unidos e 1 em cada 5 mortes está 

relacionada ao tabagismo. Enquanto a maioria das mortes relacionadas com o cigarro seja 

devido ao câncer e a doença isquêmica do coração, 20% é resultado da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) e este número está aumentando (Cantin et al, 2012). Embora o 

foco tenha que ser colocado sobre os esforços para reduzir a prevalência do tabagismo, a 

compreensão de processos que contribuem para o início e progressão de doenças 

relacionadas com o tabagismo é de igual importância, dada a natureza altamente viciante 

da exposição à fumaça do cigarro (Botelho et al., 2010). O tabagismo é o principal fator 

etiológico causador da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). O estresse oxidativo é 

um mecanismo potencial que contribui para o desenvolvimento de doenças pulmonares 

relacionadas com a fumaça do cigarro o qual oprime a defesa antioxidante primária do 

pulmão (Harju et al., 2004). 

Os pulmões são órgãos alvos de exposição aos patógenos e antígenos presentes no 

meio ambiente, portanto, mecanismos de defesa inespecíficos e específicos estão 

envolvidos na remoção dessas substâncias. As respostas imunes inatas e adaptativas são a 

forma de proteção contra substâncias tóxicas que atingem os alvéolos pulmonares. O 

sistema de defesa inato do pulmão é fornecido pela barreira epitelial e pela resposta 

inflamatória aguda que causa lesão tecidual pelo recrutamento e ativação de neutrófilos, 

eosinófilos e macrófagos (Misharin et al., 2013).  
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Os macrófagos pulmonares consistem de duas populações distintas, os macrófagos 

alveolares que representam macrófagos pulmonares residentes e os inflamatórios. Os 

macrófagos alveolares desempenham um papel importante na manutenção da homeostase 

dos pulmões através da remoção de agentes patogênicos e de partículas nocivas sem 

induzir inflamação ou recrutamento de monócitos e neutrófilos. Os macrófagos 

pulmonares residentes e inflamatórios apresentam diferentes origens e expectativas de vida 

nos pulmões. Macrófagos pulmonares residentes habitam o parênquima pulmonar durante 

a embriogênese e permanecem viáveis por longos períodos com reabastecimento mínimo a 

partir de monócitos derivados da medula óssea. Em contraste, os macrófagos inflamatórios 

são derivados de monócitos intersticiais e recrutados para os pulmões da circulação durante 

uma resposta a lesão pulmonar, sendo os principais contribuintes para a resposta 

inflamatória. Os macrófagos inflamatórios possuem uma meia-vida mais curta quando 

comparados aos macrófagos residentes. (Misharin et al., 2013). Os macrófagos alveolares 

são ativados pelo extrato da fumaça do cigarro (FC) e secretam não somente enzimas 

elastolíticas, como também muitas quimiocinas inflamatórias (por exemplo, interleucina-8 

e o receptor quimiocina 3 (CXCR3), atraindo neutrófilos e ativando a imunidade adquirida 

ou adaptativa. Os neutrófilos foram inicialmente implicados como as principais células 

envolvidas na mediação do enfisema pulmonar induzido pela exposição à fumaça do 

cigarro, uma vez que liberam neutrófilo elastase (NE), enzima que degrada elastina, um 

componente proteico principal da matriz extracelular dos pulmões. Esta hipótese foi 

baseada, principalmente, no fato de que os indivíduos com uma deficiência de α1-anti-

tripsina, o maior inibidor de elastase de neutrófilos, apresentam predisposição para 

desenvolvimento precoce do enfisema pulmonar (Lee et al, 2012). 

A resposta imune adaptativa é dependente de linfócitos T e B e tem uma memória de 

longa duração por danos causados anteriormente (D'hulst et al., 2005). A imunidade 

adquirida envolve respostas imunes específicas que são extraídas por antígenos de várias 

origens e que são executados principalmente por células T e B. A exposição aguda à 

fumaça leva ao aumento significativo de neutrófilos e células mononucleares aos pulmões 

(Botelho et al., 2010) dessa forma, sugere-se que diferentes células inflamatórias são 

responsáveis pela lesão pulmonar causada por fumaça de cigarro (FC) (D'hulst et al., 

2005).  
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A FC é bem conhecida por sua associação com muitas doenças respiratórias, 

incluindo asma, enfisema e câncer de pulmão. A exposição à FC leva a ativação de uma 

cascata inflamatória no epitélio das vias respiratórias superiores e inferiores e está 

associada ao estresse oxidativo em vários órgãos por produzir concentrações elevadas de  

radicais livres e espécies reativas de oxigênio (EROs) (Rueff-Barroso et al., 2010). Estas 

espécies oxidantes podem interagir diretamente com tecidos e membranas celulares, 

causando danos teciduais os quais resultam na indução de inflamação, que por sua vez gera 

a liberação de outras espécies oxidativas levando ao desequilíbrio global do estado redox. 

Oxidantes presentes na FC podem estimular macrófagos alveolares a produzir espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e a liberar mediadores, alguns dos quais atraem neutrófilos e 

outras células inflamatórias aos pulmões (Lee et al., 2012).  

 O estresse oxidativo tem sido apontado como principal causador de doenças 

relacionadas ao fumo, como câncer de pulmão e, portanto, biomarcadores do estresse 

oxidativo podem ser usados como indicadores precoces de uma resposta a exposição à 

fumaça de cigarro (Lowe et al., 2013). Em estudos in vitro com macrófagos alveolares e 

células epiteliais brônquicas, os EROS induziram a expressão gênica de mediadores 

inflamatórios, tais como a interleucina 1(IL-1) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). 

O estresse oxidativo direto ou indireto no epitélio das vias aéreas e nos macrófagos 

alveolares pode também gerar citocinas, tais como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

interleucina 1 (IL-1beta), as quais por sua vez podem ativar células epiteliais nas vias 

aéreas para induzir a expressão de genes que codificam citocinas pró-inflamatórias, TNF-α, 

interleucina 8 (IL-8), IL-1, oxido nítrico sintase induzível  (iNOS), ciclo-oxigenase-

2 (COX-2), molécula de adesão intercelular 1(ICAM-1), proteína de adesão celular 

vascular 1 (VCAM-1), interleucina 6 (IL-6), metaloproteinase tipo 9 (MMP-9), proteína 

inflamatória de macrófagos-1 alfa (MIP-1alfa), fator estimulador de 

colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), os genes de resposta ao estresse e 

enzimas antioxidantes (como a manganês superóxido dismutase - MnSOD e a proteína 

antioxidante  tiorredoxina) (Rahman et al., 2000). 

Existem evidências que apoiam um desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes nos 

pulmões e na circulação sistêmica de fumantes e pacientes com DPOC (Loukides et al., 

2011) e alterações estruturais aos componentes do pulmão contribuem para um dano  
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irreversível do parênquima pulmonar e nas paredes das vias aéreas (Balasubramanian et 

al., 2006) o que resulta no influxo de células inflamatórias seguido por aumento dos 

produtos de peroxidação lipídica, por um aumento de citocinas pro-inflamatórias e 

alteração da capacidade antioxidante (Drost et al., 2005). A fim de minimizar o dano 

oxidativo, o pulmão de mamíferos é dotado de um sistema enzimático antioxidante 

integrado  (Comhair et al., 2002) (Van Der Vaart et al., 2004). Os principais componentes 

deste sistema antioxidante enzimático são a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) 

e a glutationa peroxidase (GPx), que agem no inicio da cadeia de formação das espécies 

reativas, evitando o acúmulo dos radicais O
-
2 e H2O2 (Valenca et al., 2008). Assim, as 

enzimas antioxidantes constituem o principal mecanismo de proteção do parênquima 

pulmonar contra lesões mediadas por radicais livres (Oberley-Deegan et al., 2009). 

Neste contexto, nosso trabalho teve como objetivo avaliar, fenotipicamente, o influxo 

temporal de células inflamatórias, o dano oxidativo e a atividade de enzimas antioxidantes 

nos pulmões de camundongos expostos de forma aguda à fumaça de cigarro. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Sistema respiratório 

 

2.1.1. Histoarquitetura pulmonar 

 

O Sistema Respiratório é constituído pelos pulmões e por uma sequência de vias 

aéreas que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares, atua no 

fornecimento do oxigênio e na eliminação do dióxido de carbono das células do corpo 

(Gartner et al., 2007; Gartner et al., 2009). Em mamíferos, os pulmões são órgãos cuja 

função primária, descrita na literatura, é captar o O2 para o organismo e eliminar o CO2 do 

organismo. Para fazer esta troca de gases em seres humanos, os pulmões apresentam uma 

área em torno de 90 m
2
 distribuída por aproximadamente 300 milhões de alvéolos 

(Stevens, 1995). 

O sistema respiratório é subdividido em dois maiores componentes: a porção 

condutora e a porção respiratória (Figura 1). A porção condutora é composta de cavidade 

nasal, cavidade oral, nasofaringe, faringe, laringe, traquéia, brônquios primários, brônquios 

secundários (brônquios lobares), brônquios terciários (brônquios segmentares), 

bronquíolos e bronquíolos terminais. Estas estruturas transportam, filtram, umedecem e 

aquecem o ar inspirado antes de alcançar a porção respiratória dos pulmões. A porção 

respiratória é composta de bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e 

alvéolos. Conforme ocorre a ramificação dos bronquíolos respiratórios, o diâmetro do 

lúmen diminui e o número de alvéolos aumenta. Subsequentemente às ramificações, cada 

bronquíolo respiratório termina em um ducto alveolar (Gartner, et al., 2007; Gartner et al., 

2009).  
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O epitélio respiratório, um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, é 

composto por seis tipos celulares: células caliciformes, células cilíndricas ciliadas, células 

basais, células em escova, células serosas e células do sistema neuroendócrino difuso. 

Todas estão em contato com a lâmina basal, mas nem todas alcançam o lúmen (Gartner, et 

al., 2007; Gartner et al., 2009).  

Os alvéolos têm forma de saco, com aproximadamente 200 μm de diâmetro, 

localizados nos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e sacos alveolares. Os alvéolos 

representam a unidade funcional e estrutural primária do sistema respiratório, porque suas 

delgadas paredes permitem a troca de CO2 por O2 entre o ar contido em seus espaços e o 

sangue nos capilares adjacentes. Devido ao seu grande número, os alvéolos são 

frequentemente pressionados um contra o outro, eliminando o tecido conjuntivo intersticial 

entre eles (Figura 1). Em tais áreas de contato, os espaços aéreos de dois alvéolos podem se 

comunicar entre si através de um poro alveolar (poro de Kohn). Esses poros provavelmente 

funcionam para equilibrar a pressão do ar dentro dos segmentos pulmonares. As regiões 

entre alvéolos adjacentes são os septos interalveolares, ocupados por um extenso leito 

capilar composto por capilares contínuos. O tecido conjuntivo do septo interalveolar é rico 

em fibras elásticas e fibras de colágeno tipo III. Os alvéolos repousam sobre uma 

proeminente lâmina basal e as aberturas dos alvéolos associados a sacos alveolares são 

desprovidas de células musculares lisas. Seus orifícios são circundados por fibras elásticas 

e, especialmente, por fibras reticulares. As paredes dos alvéolos são compostas por dois 

tipos celulares: pneumócitos tipo I e pneumócitos tipo II (Gartner et al., 2007). 

De acordo com (Stevens et al., 1995), a estrutura microscópica das paredes 

alveolares, ou septo alveolar, é composta por endotélio capilar, membrana basal e tecido 

intersticial adjacente. Este último separa o endotélio das células epiteliais alveolares, 

contendo fibras elásticas, colágeno tipo III, células musculares lisas do capilar, mastócitos, 

linfócitos e monócitos.  

Ainda há a presença de epitélio alveolar formado por pneumócitos tipo I e II. Os 

pneumócitos do tipo I revestem cerca de 90% da superfície alveolar e constituem 40% da 

população das células totais das vias aéreas superiores. Por essa razão, a principal função 

atribuída a essas células é estrutural. Os pneumócitos tipo II junto com as células do tipo I  
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constituem cerca de 60% da população alveolar, recobrindo de 5 a 10% da superfície dos 

alvéolos. A principal função descrita para o pneumócito do tipo II é a produção do 

surfactante pulmonar, uma mistura lipoproteica com propriedades tensoativas e a 

participação no reparo do epitélio alveolar após a destruição dos pneumócitos do tipo I.  

Além disso, é descrito que os pneumócitos tipo II são capazes de reconhecer e responder à 

presença de lipopolissacarídeo (LPS), sugerindo que essas células podem desempenhar um 

papel na resposta pulmonar a agentes patogênicos (Corvol et al., 2009). 

 

Figura 1. Esquema da estrutura alveolar (Adaptado de Gartner et al., 2007). 

 

 

 

Através dos poros de Kohn ocorrem trocas de materiais entre os alvéolos o que 

possibilita a passagem de macrófagos, que se encontram aderidos frouxamente aos 

pneumócitos (Stevens et al., 1995). 
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2.1.2. Inflamação pulmonar e macrófagos alveolares 

 

Todos os organismos vivos, desde os procariontes até o homem, possuem 

mecanismos adaptativos para responder a estímulos agressivos no sentido de manter o 

equilíbrio homeostático. Nos vertebrados, esta resposta inclui uma série de alterações 

bioquímicas, fisiológicas e imunológicas coletivamente denominadas inflamação. Na 

maioria das vezes, os mediadores inflamatórios (produtos de leucócitos e plaquetas 

ativados, do metabolismo do ácido araquidônico, prostaglandinas e leucotrienos das 

cascatas da coagulação e do complemento) agem localmente no sentido de restringir as 

conseqüências e a extensão do dano tecidual, ou ainda, dependendo da quantidade de 

citocinas liberadas, pode ter consequências catastróficas, na forma de choque circulatório 

grave  (Abbas et al., 2005). 

A inflamação tem sido reconhecida como um estágio central para muitas doenças 

associadas à FC, caracterizadas pelo aumento de neutrófilos, linfócitos, macrófagos e 

citocinas pró-inflamatórias/quimiocinas (Moon et al., 2013). A reação inflamatória 

representa um dos componentes mais importantes da execução das respostas imunitárias 

inatas e adaptativas e, embora faça parte dos mecanismos defensivos contra inúmeras 

agressões, em muitos casos pode também causar danos aos organismos. A resposta 

inflamatória atua intimamente associada aos processos de reparo no organismo; na 

verdade, a inflamação representa um processo ao mesmo tempo defensivo e reparador. 

Qualquer que seja sua causa, a reação inflamatória envolve uma série de eventos, etapas ou 

momentos, fundamentalmente semelhantes: irritação (que conduz á liberação das 

moléculas de alarme e mediadores); modificações vasculares locais; exsudação plasmática 

e celular; lesões degenerativas e necróticas; eventos que terminam ou resolvem o processo 

e fenômenos reparativos. Juntos, esses eventos caracterizam os sinais clássicos da 

inflamação: rubor, calor, tumor, dor e perda da função (Filho et al., 2006). Uma das 

principais funções da inflamação é recrutar os leucócitos diretamente ao local da injúria. 

Os leucócitos participam ativamente do processo inflamatório, por eliminar os agentes 

agressores, impedir o crescimento de um eventual microorganismo patogênico, remover 

restos celulares da área afetada, degradar o tecido necrótico e iniciar a reparo tecidual 

(Springer et al., 1995).  
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O extravasamento de leucócitos da corrente sanguínea para o tecido perivascular 

(diapedese) ocorre através de três passos coordenados: rolamento dos leucócitos sobre a 

parede endotelial, adesão às células endoteliais e, finalmente, a transmigração para o 

acúmulo no sítio de injúria ou lesão (Springer et al.,1995). Em decorrência do aumento da 

permeabilidade vascular ocorre uma hemoconcentração que diminui a velocidade do fluxo 

sanguíneo local. Além disso, a agregação das hemácias desloca os leucócitos e estes, que 

em situações fisiológicas circulam pelo eixo central do vaso (as hemácias circulam na 

periferia), fluem sobre o endotélio das vênulas pós-capilares, favorecendo interações com a 

superfície do endotélio. Estas interações se dão através das moléculas de adesão (Pearson 

et al., 2000). Ao traspassar o endotélio e penetrar nos tecidos, os leucócitos devem 

interagir com proteínas da matriz extracelular. À medida que as células deixam os vasos 

sanguíneos, elas perdem algumas de suas moléculas de superfície, como a L-selectina, que 

não são mais necessárias, e seguem para o foco inflamatório através de um processo 

chamado quimiotaxia, que pode ser definido como uma locomoção orientada de acordo 

com o gradiente de concentração formado por substâncias endógenas ou exógenas a partir 

do sítio de injúria (Devreotes et al., 1988). A figura 2 representa um esquema de migração 

dos leucócitos para o sítio inflamatório. 
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Figura 2.  Migração dos leucócitos para o sítio inflamatório. Os macrófagos, estimulados pelos indutores da 

resposta inflamatória produzem citocinas como TNF e IL-1, as quais ativam as células endoteliais das 

vênulas a expressarem selectinas, ligantes para integrinas e quimiocitocinas. As selectinas medeiam a adesão 

fraca dos neutrófilos, as integrinas, a adesão forte e as quimiocinas ativam e estimulam a migração dos 

neutrófilos para o foco inflamatório. Os monócitos e linfócitos T ativados usam os mesmos mecanismos para 

migrar para os locais de infecção (Adaptado de Mesquita Jr et al., 2009). 
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Neutrófilos são células imunes inatas presentes no tecido pulmonar em pequenas 

quantidades em condições de estado estacionário, mas migram rapidamente para os locais 

de infecção ou lesão, em resposta a um conjunto de fatores quimiotáticos pró-inflamatórios 

liberados pelas células epiteliais e macrófagos. Uma vez no parênquima pulmonar, os 

neutrófilos fagocitam bactérias e liberam fatores antimicrobianos e oxidantes altamente 

reativas que inativam patógenos (Shaykhiev et al., 2013). 

Os macrófagos são fagócitos residentes e representam a principal linha de defesa 

para as partículas nocivas e patógenas nos bronquíolos respiratórios e espaços aéreos (Lee, 

et al., 2012). Pesquisadores (Finkelstein et al., 1995) mostraram que o aumento no número 

de macrófagos e linfócitos T dentro das paredes alveolares se correlaciona com enfisema 

moderado. O principal papel dos macrófagos alveolares (MAs) é remover partículas 

estranhas dos espaços aéreos via fagocitose. Quando em contato com partículas poluentes, 

MAs são ativados a produzirem citocinas pró-inflamatórias e a induzirem a apoptose 

(Hiraiwa et al., 2013). A figura 3 representa um esquema de macrófagos alveolares que 

residem na interface tecido-ar no alvéolo. 
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Figura 3. Os macrófagos residentes encontram-se entre as células formadoras da parede alveolar (adaptado 

de  He e Campagne, 2009).  

 

Os macrófagos têm muitas funções, tais como a promoção e resolução da 

inflamação, a remoção de células em apoptose, e com o apoio da proliferação celular após 

a lesão. Os macrófagos existem em vários estados fenotípicos diferentes dentro dos tecidos 

lesados e promovem a inflamação e ao mesmo tempo são benéficos para a reparação de 

tecido em cicatrização (Lech et al., 2013) (Shaykhiev et al., 2009). Os macrófagos 

alveolares também produzem potentes mediadores da resposta aguda tais como, IL- 1β, IL-

6 e TNF- α.  
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Os macrófagos são uma população heterogênea de células com plasticidade fenotípica 

significativa e de acordo com o microambiente passam por programas de ativação 

distintas, adquirindo diferentes fenótipos polarizados e capacidades funcionais que, juntos, 

oferecem um arsenal que protege, repara, e às vezes danifica os tecidos. Os macrófagos 

podem ser ativados de duas formas: a ativação clássica, caracterizada por alta capacidade 

de apresentar antígeno, alta produção de interleucinas e, consequente, ativação polarizada 

da resposta tipo I (M1), alta produção de intermediários tóxicos como oxido nítrico (NO) e 

espécies reativas de oxigênio. Em contraste, a via de ativação alternativa dos macrófagos 

(M2) é caracterizada pela ativação/modulação dos macrófagos por meio das interleucinas 

IL-4 e IL-13. As células M2 têm reduzidos níveis de citocinas inflamatórias e secretam 

grandes quantidades de moléculas anti-inflamatórias como IL-10 e fator de transformação 

do crescimento (TGF-beta) (Hiraiwa et al.,  2013). 

Macrófagos alveolares desempenham várias funções na imunidade, inflamação e 

reparação tecidual. Além de serem os principais intervenientes na resposta imune inata 

contra micro-organismos e na iniciação das respostas imune adaptativas, são cruciais para 

processamentos de micro-organismos, células mortas e detritos ambientais no tecido 

pulmonar através da fagocitose e também são importantes células apresentadoras de 

antígenos. Após a fagocitose e a internalização de oxidantes, os componentes orgânicos 

são digeridos pelo endossoma em fragmentos peptídicos que se combinam com as 

moléculas MHC de classe II para células T CD4
+
, as quais são etapas fundamentais da 

imunidade mediada por células e adaptativa (Hiraiwa et al., 2013). 
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2.2. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada pelo 

desenvolvimento progressivo do estreitamento do fluxo aéreo que não é totalmente 

reversível (Roth et al., 2008;Van Der Toorn et al., 2013; Lee et al., 2012; Shaykhiev et al., 

2013) e está associada com uma inflamação crônica no trato respiratório, que é mediada 

pelo aumento da expressão de proteínas inflamatórias, tais como, citocinas, quimiocinas, 

moléculas de adesão enzimas inflamatórias (Barnes et al., 2008). A DPOC consiste de 

quatro lesões anatômicas: enfisema, remodelação das vias aéreas inferiores (SAR), 

remodelação vascular associada com hipertensão pulmonar e metaplasia/hipertrofia das 

glândulas mucosas dos brônquios associados com hipersecreção de muco (bronquite 

crônica clínica) (Zhou et al., 2013). De acordo com essas características compõe o 

conjunto da DPOC a bronquite crônica e o enfisema pulmonar (Decramer et al., 2013;  

Gold, 2009;  Mannino et al., 2011; Sangani et al., 2011). Embora seja bem estabelecido 

que fatores genéticos e ambientais contribuam para o desenvolvimento da DPOC (Wood et 

al.,  2006) a doença é encontrada predominantemente em fumantes (Eisner et al., 2005). 

Apesar disso, mais de 1 bilhão de pessoas continuam a fumar, e metade delas é susceptível 

a desenvolver uma doença grave relacionada ao tabagismo (Botelho et al., 2010). 

A DPOC destaca-se como um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, apresenta alta prevalência e elevado custo econômico ocupando assim o patamar 

de quinta principal causa de morte. Acredita-se que será a terceira causa de morte em 2020 

(Gold, 2009; Murray et al.,  1997). Considerando-se que os tabagistas representam cerca 

de 20% da população brasileira e que, do total de fumantes, 15% irão desenvolver DPOC, 

pode-se estimar uma prevalência de 5 a 6 milhões de pessoas acometidas por DPOC no 

Brasil (Jardim et al., 2004). Considerando-se também os aspectos epidemiológicos, como a 

alta morbidade e mortalidade, bem como o impacto social e familiar provocados por essa 

condição patológica, há uma intensa pesquisa que visa novas alternativas de tratamento 

(Ribeiro-Paes et al., 2011). 
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O enfisema pulmonar, dentro do espectro das DPOC, apresenta como principal 

característica o alargamento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal resultante da 

destruição do parênquima pulmonar sem fibrose significativa. O prejuízo oxidativo, 

decorrente da ação das espécies reativas de oxigênio condicionado ao pulmão, bem como a 

inflamação verificada como resposta a agentes irritantes, tais como os provenientes da 

poluição atmosférica e fumaça de cigarro, contribuem para a aceleração da perda funcional 

e morfológica com limitação lenta e gradual das trocas gasosas (Lee et al., 2012). A figura 

4 representa um esquema de um alvéolo no enfisema e um alvéolo normal. 

 

 

 

Figura 4. Esquema representativo de um alvéolo no enfisema e um alvéolo normal Esquema anatômico do 

pulmão (Adaptado de Adams' Health, 2010 http://www.torrentreactor.net/find/adams-atlas-of-human-

anatomy). 

 

 

A hipótese mais aceita para explicar a patogênese do enfisema propõe um possível 

desequilíbrio entre proteases responsáveis pela destruição do parênquima pulmonar e 

antiproteases que inibem a ação das enzimas proteolíticas (Rufino et al., 2006 ; Lee et al., 

2012). 
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Em condições normais, o efeito destrutivo das proteases produzidas naturalmente é 

inibido pela produção de antiproteases (α1-antitripsina). Em contrapartida, em indivíduos 

que apresentam quadro enfisematoso, ocorre um aumento da produção de proteases pelos 

macrófagos e neutrófilos, gerando um desequilíbrio que resulta na destruição pulmonar 

(Rufino et al., 2006; Wood et al., 2006). O infiltrado inflamatório respiratório em pacientes 

com DPOC é constituído predominantemente por células inflamatórias do parênquima 

pulmonar e das vias aéreas, da qual os neutrófilos, macrófagos e linfócitos T CD8
+ 

são os 

mais importantes. As células epiteliais das vias respiratórias são a primeira linha de defesa 

das vias aéreas contra a FC e são capazes de responder aos da fumaça aumentando a 

produção de citocinas pró-inflamatórias tais como, proteína quimiotática de monócitos-1 

(MCP-1), a proteína inflamatória de macrófagos-1alfa (MIP-1α), fator estimulador de 

colônia de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), interleucina 8 (IL-8) e interleucina 1 beta 

(IL-1ß). Essas citocinas podem desempenhar um papel importante sobre o influxo de 

células inflamatórias, em especial macrófagos e granulócitos neutrofílicos no pulmão (Van 

Der Toorn et al., 2013).  

O sistema imune inato do pulmão é composto de cinco componentes principais: a 

barreira epitelial das vias aéreas, macrófagos alveolares, células dendríticas, neutrófilos e 

células natural killer (Shaykhiev et al., 2013). 

Vários fatores ambientais e endógenos determinam o estado do sistema imune inato 

no pulmão, que inclui a barreira epitelial das vias respiratórias composta por diferentes 

populações de células epiteliais das vias aéreas (ciliadas, produtoras de muco, secretora de 

Clara, células basais) ligadas umas as outras através das junções apicais e das células de 

defesa do hospedeiro de origem hematopoiética como macrófagos alveolares, células 

dendríticas, neutrófilos e células NK. A exposição crônica à fumaça de cigarro e de outros 

fatores ambientais, assim como processos endógenos do pulmão, tais como o 

envelhecimento e alterações patológicas associadas com doenças anteriores podem 

suprimir os mecanismos de imunidade inata no pulmão, o que leva ao aumento da 

susceptibilidade a infecções respiratórias, as quais causam inflamação secundária e, por 

conseguinte, contribui para a destruição do parênquima pulmonar e declínio progressivo da 

função pulmonar em pacientes com DPOC (Shaykhiev et al., 2013). 
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Cerca de 90% dos casos de DPOC apresenta um padrão multifatorial, relacionado à 

interação entre fatores genéticos e agentes agressores. Outra parcela, menos significativa 

do ponto de vista epidemiológico, que corresponde a cerca de 1 a 3% dos casos, é 

decorrente da deficiência da protease sérica α1-antitripsina, anomalia genética com padrão 

de herança autossômico recessivo (Ribeiro et al., 2009). Os demais fatores de risco 

incluem: tabagismo, vapores e resíduos ocupacionais, poluição atmosférica, idade, 

infecções, asma, bem como fatores socioeconômicos (Lopez et al., 2006; Execultive 

Sumary: Global Strategy for the Diagnosis, 2009). 
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 2.3. Componentes e ação da fumaça de cigarro  

 

 

O consumo ativo de tabaco é reconhecido como o principal fator de risco para o 

desenvolvimento da DPOC (Viegas et al., 2007). A FC é uma mistura complexa e estima-

se conter mais de 5,000 componentes químicos. As células pulmonares são extremamente 

suscetíveis aos efeitos nocivos dos insultos ambientais, como por exemplo, a fumaça de 

cigarro (Westra et al., 2013). O pulmão do fumante é exposto a uma variedade de 

oxidantes de natureza variada. O volume médio de aspiração de um cigarro inalado é de 35 

ml. O número médio de aspirações por cigarro é de 15, o que significa que um fumante 

inala 525 ml de fumaça por cigarro, 13L por dia para um maço ao dia, ou 5000 L por ano 

(Cantin et al., 2012). 

 A fumaça de cigarro pode ser dividida em duas fases, a fase de alcatrão ou de 

partículas e de gases. A figura 5 mostra um esquema representativo das fases de alcatrão e 

gasosa da fumaça de cigarro. Cada uma destas fases é uma fonte significativa de radicais 

livres. Na fase gasosa, a cada volume exalado da fumaça de cigarro contém 

aproximadamente 10
15

 radicais livres e um grama de alcatrão tem 10
17

 radicais livres. 

Moléculas estáveis presentes na fase de alcatrão podem gerar radicais livres, ao longo de 

um período de tempo prolongado (Cantin et al., 2012). As quinonas e hidroquinonas estão 

em equilíbrio na fase de alcatrão com radicais semiquinona de longa duração, que reduzem 

o oxigênio em ânion superóxido. Superóxido pode ainda sofrer uma única redução de 

elétrons para formar o peróxido de hidrogênio (H2O2), uma reação que é catalisada na 

presença da enzima superóxido dismutase (SOD). Apesar do próprio H2O2 ser tóxico, sua 

conversão para o radical hidroxila (-OH •) é uma ameaça oxidativa maior para o pulmão. 

Na presença de metais a nível traço, tais como ferro reduzido, o H2O2 é eficientemente 

convertido através da reação de Fenton em -OH •. Os produtos de combustão de um 

cigarro são fontes de vários metais a nível traço, incluindo o ferro. Para que o ferro catalise 

a redução de H2O2 em -OH •, o ferro deve estar no seu estado reduzido. Ambos, 

superóxido e semi-quinonas podem reduzir o ferro do seu estado férrico (Fe
+++

) para o 

estado ferroso (Fe
++

). O ferro reduzido pode então catalisar a conversão de H2O2 e - OH •, 
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um processo conhecido como a reação de Haber-Weiss, quando é impulsionado por 

superóxido (Cantin et al., 2012). 

A fase gasosa da FC contém mais intermediários de oxidação estáveis, que têm o 

potencial de induzir estresse oxidativo endógeno e inflamação, incluindo aldeídos 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. Além disso, a acroleína está envolvida no aumento da produção e regulação de 

metaloproteinase tipo 9 (MMP9), no pulmão ambos associados com o rápido declínio da 

função pulmonar e periodicidade das exacerbações em pacientes com DPOC (Van Der 

Toorn et al., 2013). 

                                            

 

 

Figura 5. Fases de alcatrão e gasosa da fumaça de cigarro. O painel mostra as interações de hidroquinonas, 

quinonas e semi-quinonas da fumaça de cigarro com o oxigênio, um processo que gera o ânion superóxido. 

Superóxido pode então ser reduzido e formar o peróxido de hidrogênio, e na presença de metais a nível traço, 

tais como ferro reduzido, o radical hidroxila é produzido. Em adição a redução do oxigênio, semi-quinonas 
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reduzem o ferro para um estado que catalisa a formação de radicais hidroxilas. Aldeídos, óxido de nitrogênio 

e várias outras espécies de radicais, também são detectáveis na fumaça (Adaptado de Cantin et al., 2012). 

 

O material particulado da fumaça de cigarro se deposita nas vias aéreas e nas 

superfícies das células epiteliais alveolares onde estimulam a NADPH oxidase, o 

recrutamento de macrófagos alveolares e de células polimorfonucleares, resultando na 

liberação de ânion superóxido extracelular e H2O2. A quantidade de oxidantes liberados 

dos fagócitos alveolares de fumantes de cigarro é suficiente para induzir a oxidação e a 

inativação do principal inibidor da elastase de neutrófilos, a α-1 antitripsina (Cantin et al., 

2012). Os macrófagos alveolares dos fumantes são ativados para liberarem fatores 

quimiotáticos de neutrófilos. Os neutrófilos recrutados para o pulmão aumentam o quadro 

oxidante o que causa um desequilíbrio oxidante/antioxidante e protease/antiprotease. 

Outras células pulmonares, tais como pneumócitos do tipo II podem também gerar 

oxidantes em quantidades suficientes para inativar a α-1 antitripsina (Cantin et al., 2012). 

A grande quantidade de moléculas oxidantes para as quais os pulmões de fumantes e ex-

fumantes são expostos oferece dificuldades para que as vias aéreas e as células alveolares 

possam manter a proteostase. No entanto, para que o pulmão possa resistir ao ataque oxidante 

repetido ao qual fica exposto, uma importante via de sinalização é ativada. Essa proteção é 

orquestrada por uma cascata elaborada de eventos de sinalização no retículo endoplasmático, 

que inclui respostas antioxidantes amplamente controladas pelo fator nuclear eritróide 2 

relacionado fator  2 (Nrf2) (Yao et al., 2011; Cantin et al., 2012). 

A exposição à fumaça de cigarro tem sido relatada por induzir ou potencializar a 

inflamação através de uma variedade de mecanismos que envolvem vários tipos de células. 

As vias aéreas e células epiteliais alveolares, macrófagos pulmonares residentes e células 

dendríticas são os alvos celulares pulmonares iniciais da exposição à FC, e em resposta, essas 

células produzem fatores quimiotáticos potentes que recrutam células inflamatórias da 

circulação sistêmica, tais como macrófagos, neutrófilos e células T para o pulmão. A 

exposição crônica à FC pode levar ao aumento de dano e ou morte das células nas vias aéreas 

com agravamento da inflamação pulmonar através da liberação de Padrões-moleculares 

associados a patógenos (PAMPs).  
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Além disso, estudos recentes sugerem que a exposição crônica à FC pode alterar a atividade 

pró e anti-inflamatórias das células dentro do ambiente pulmonar inflamado (Westra et al., 

2013).  
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2.4. ESTRESSE OXIDATIVO 

 

2.4.1. Oxidantes 

 

A sinalização redox refere-se a um processo no qual uma concentração fisiológica de 

espécies reativas de oxigênio (EROS) ou espécies reativas de nitrogênio (ERN) modifica 

uma proteína alvo específica de forma reversível, a fim de enviar uma mensagem. Em 

concentrações baixas, as EROS são atualmente vistas como as moléculas de sinalização 

capazes de se comunicarem com as células ou com o microambiente subcelular. Os 

hormônios, fatores de crescimento, neurotransmissores e citocinas demonstraram ser 

capazes de induzir em células de mamíferos aumentos de peróxido de hidrogênio (H2O2), 

agindo como um segundo mensageiro e permitindo que a sinalização aconteça. As EROS 

são produzidas por organismos vivos como resultado do metabolismo celular normal. Em 

concentrações de baixas a moderadas funcionam em processos celulares fisiológicos, mas 

em concentrações mais elevadas, produzem modificações adversas aos componentes 

celulares, tais como lipídios, proteínas e o ácido desoxirribonucleico (DNA) (Bindoli et al.,  

2013)  

Além de matar agentes patogênicos as EROS também funcionam como segundo 

mensageiro nas respostas celulares mediadas por receptores, alterando o equilíbrio redox 

intracelular. A principal consequência do estresse oxidativo induzido pela fumaça de 

cigarro é a ativação de vias centrais de sinalização, tais como proteínas 

quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) e o fator nuclear kappa b (NF-kB), que ativa 

múltiplos genes inflamatórios que contribuem para a inflamação neutrofílica, enfisema e 

fibrose das vias aéreas de menor calibre. O NF-kB se encontra ativado nos pulmões com 

DPOC, particularmente em macrófagos alveolares e células epiteliais das vias aéreas. 

Consequentemente, os linfócitos T e B e os macrófagos estão em maior quantidade na 

DPOC com aumento da expressão de citocinas pelos macrófagos, quimiocinas, e outras 

proteínas inflamatórias (Boutten et al., 2010). A figura 6 representa um esquema da ligação 

entre oxidantes inalados e ou produzidos pelas células e a inflamação. 
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Figura 6. Ligação entre oxidantes inalados e/ou produzidos pelas células e a inflamação (Adapto de Boutten 

et al., 2010). 

 

O desequilíbrio entre oxidante/antioxidante em favor dos oxidantes é denominado 

"estresse oxidativo". O aumento do estresse oxidativo pode resultar dos oxidantes 

presentes na FC e de poluentes presentes no ar ambiente, mas também pode ser gerado por 

células inflamatórias ativadas, tais como neutrófilos e macrófagos, proporcionando um 

mecanismo que explica porque o estresse oxidativo permanece elevado em pacientes com 

DPOC mesmo depois de abandonarem o vício do cigarro (Boutten et al., 2010). A figura 7 

representa um esquema das fontes de oxidantes no pulmão. O estresse oxidativo contribui 

para muitas condições patológicas, incluindo câncer, doenças neurológicas, aterosclerose, 

hipertensão, isquemia, diabetes, doenças respiratórias agudas, fibrose pulmonar idiopática, 

DPOC, e asma (Birben et al., 2012).  
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Figura 7.  Fontes de oxidantes presentes nos pulmões (Adaptado de Boutten et al., 2010). 

 

As EROS e as espécies oxidantes semelhantes atuam diretamente sobre as 

biomoléculas, lipídios, proteínas e o DNA. Numa situação onde as EROS são geradas, 

pode ocorrer dano ao DNA, o qual quando prolongado pode gerar instabilidade genômica, 

o que contribui para carcinogênese. As EROS as quais são formadas endogenamente, tal 

como o radical hidroxila (OH), que é gerada durante a respiração oxidativa, pode levar a 

alterações químicas nas bases purinas e pirimidinas que, por sua vez, afetam a integridade 

do gene. No entanto, é improvável que -OH• gerado no compartimento celular possa 

difundir-se para o núcleo da célula, devido à sua extrema reatividade, desta forma tem sido 

proposto que o H2O2 sirva como uma forma difusível latente de -OH• que reage com um 

íon metal de uma molécula de DNA para gerar as espécies oxidantes.  
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Qualquer lesão oxidativa que não é reparada pode tornar-se uma mutação permanente na 

célula com capacidade de replicação, o que aumenta o risco de carcinogênese (Birben et 

al., 2012). 

 As EROS podem ser divididas em dois grupos: os radicais livres e não-radicais. As 

moléculas contendo um ou mais elétrons desemparelhados são chamadas radicais livres. 

Quando dois radicais livres compartilham seus elétrons desemparelhados, as formas não 

radicalares são formadas. As 3 principais EROS que são de importância fisiológica são; 

ânion superóxido (O
-
2

.
), radical hidroxila (

.
OH) e hidrogênio peróxido de hidrogênio 

(H2O2) (Birben et al., 2012; Bindoli et al., 2013). As EROS estão resumidas na quadro 1. 

 

Quadro 1- Principais espécies reativas 

Oxidante Fórmula Equação de reação 

Ânion superóxido O2
- 

NADPH + 2O2 ↔ NADP
+ 

+ 202
- 
+ H

+ 

2 O2
-.
+

 
H

+→O2+ H2O2
 

Peróxido de hidrogênio H2O2 Hipoxantina +H2O + O2  ⇌ xantina + H2O2 

Xantina + H2O2 + O2 ⇌ ác. Úrico + H2O2 

Radical hidroxila •OH  Fe
2 

+ H2O2→ Fe
3+ 

+ OH
- 
+ •OH 

Àcido hipocloroso  HOCl H2O2 + Cl
- → HOCl +H2O 

Radicais peroxila ROO
•
 R

•
 + O2  → ROO•

 

Radicais hidroperoxila HOO O2
- 
+ H2O ⇌ HOO + OH

- 

Fonte: Adaptado de Birben et al., 2012. 

 

O ânion superóxido é formado pela adição de um elétron à molécula de oxigênio. Esse 

processo é mediado por fosfato de dinucleótido adenina da nicotina NADPH oxidase, 

xantina oxidase ou por transporte de elétrons no sistema mitocondrial. A NADPH oxidase 

é encontrada em leucócitos polimorfonucleares, monócitos e macrófagos. O ânion 

superóxido é convertido em peróxido de hidrogênio pela ação da superóxido dismutases 

(SODs). O peróxido de hidrogênio difunde facilmente através da membrana plasmática, 

também é produzido pela xantina-oxidase, amino oxidase e NADPH oxidase e em  
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peroxissomas pelo consumo de oxigênio molecular em reações metabólicas (Bindoli et al., 

2013). O local principal para a produção de ânion superóxido é a mitocôndria, a 

maquinaria da célula para produzir adenosina trifosfato. Normalmente, os elétrons são 

transferidos através da cadeia mitocondrial de transporte de elétrons para a redução de 

oxigênio em água, mas cerca de 1 a 3% de todos os elétrons escapam do sistema e 

produzem superóxidos (Bindoli et al., 2013). Em neutrófilos ativados, o H2O2 é consumido 

pela mieloperoxidase (MPO). Na presença de íons cloreto, o H2O2 é convertido ao ácido 

hipocloroso (HOCl), o qual é altamente oxidativo e desempenha um papel importante na 

morte de micróbios patogênicos nas vias aéreas (Birben et al., 2012). A figura 8 representa 

um esquema das vias de produção de espécies reativas de oxigênio. 

 

 

 

Figura 8. Vias de produção de espécies reativas de oxigénio; MPO – Mieloperoxidase; NADPH/NADP
+
 

(Formas reduzida e oxidada da Nicotinamida Adenina-dinucleótido Fosfato) (Adaptado de Ferreira et al.,, 

2007). 
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Outros radicais livres derivados de oxigênio são os radicais peroxil (ROO
.
). A 

forma mais simples destes radicais é o radical hidroperoxil radical (HOO
.
) e tem papel na 

peroxidação de ácidos graxos. Os radicais livres podem causar peroxidação lipídica em 

cadeia por abstração de um átomo de hidrogênio de uma cadeia lateral do carbono 

metileno. O radical lipídico, em seguida, reage com oxigênio para produzir radical peroxil, 

o qual inicia uma reação em cadeia e transforma os ácidos graxos poliinsaturados em 

hidroperóxidos lipídicos. Hidroperóxidos lipídicos são muito instáveis e decompõem-se 

facilmente os produtos secundários, tais como aldeídos (tal como 4-hidroxi-2,3-nonenal) e 

malondialdeidos (MDA). Os isoprostanos são outro grupo de produtos de peroxidação 

lipídica que são gerados através da peroxidação do ácido araquidônico. A peroxidação 

lipídica altera a integridade das membranas celulares e conduz ao rearranjo de estrutura da 

membrana (Birben et al., 2012). A figura 9 representa um esquema Peroxidação de lipídios 

insaturados. 

 

 

 

Figura 9. Peroxidação de lipídios insaturados. A variedade de lipídios e da natureza aleatória de reações de 

radicais livres conduz a muitos produtos. Estes incluem 4-hidroxialkenals (4-HDA) e quando existem três ou 

mais ligações insaturadas, o malondialdeído (MDA) (Adaptado de Birben et al., 2012). 
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2.4.2. Antioxidantes 

 

Os antioxidantes constituem um mecanismo de proteção importante contra o 

desenvolvimento de DPOC. As enzimas antioxidantes convertem muitos oxidantes a 

moléculas menos reativas, sem que sejam consumidas ou inativadas pelos oxidantes 

(Cantin et al., 2012). Os organismos aeróbios possuem sistema antioxidante integrado, que 

incluem antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que são geralmente eficazes em 

bloquear os efeitos nocivos das EROS. Todavia, em condições patológicas, os sistemas 

antioxidantes podem estar reduzidos. O corpo humano está equipado com uma variedade 

de antioxidantes que servem para contrabalançar os efeitos causados pelos oxidantes. Desta 

forma, os antioxidantes protegem o corpo contra os efeitos nocivos dos danos causados 

pelos radicais livres. Assim, a mensuração dos níveis de antioxidante em tecidos alvo ou 

fluidos biológicos pode ser uma forma de avaliar a extensão de um insulto oxidativo 

(Birben et al., 2012).  

Os antioxidantes não enzimáticos incluem as vitaminas (vitaminas C e E), b-

caroteno, ácido úrico (Birben et al., 2012). Os antioxidantes enzimáticos incluem as 

enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx). 

Uma vez que o ânion superóxido é produzido a partir de uma variedade de fontes, a sua 

dismutação é feita primariamente pela SOD. As superóxidos dismustases representam um 

grupo de três diferentes proteínas com funções semelhantes em diferentes compartimentos 

(Cantin et al., 2012). A enzima SOD1 está localizada no citosol de praticamente todas as 

células eucariotas, a SOD2, está localizada na mitocôndria e a SOD3, está localizada no 

líquido extracelular e são amplamente expressas no pulmão humano. A SOD1 e SOD3 

contêm cobre e zinco, enquanto que SOD2 tem manganês no seu centro reativo 

(Disilvestro et al., 1998). O H2O2 que é produzido pela ação de SODs ou ação de oxidases, 

tais como xantina oxidase é reduzida em água pela catalase e a GSH-Px.  A catalase é um 

tetrâmero composto de quatro monômeros idênticos, cada um dos quais contém um grupo 

heme no sítio ativo e sua função é decompor o peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e 

oxigênio. A catalase também se liga a NADPH como um equivalente redutor para impedir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucariota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
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a inativação oxidativa da enzima (formação do composto II) através do H2O2 que é 

reduzido em água.  

As enzimas antioxidantes responsáveis pela redução de H2O2 e hidroperóxidos 

lipídicos (gerado como resultado da peroxidação lipídica) incluem o GSH- Pxs (Stephens 

et al., 2009; Lowe et al., 2013). Por fim, as GSH-pxs são uma família de enzimas 

tetraméricas que contêm o único aminoácido selenocisteína dentro de sítios ativos e usa 

tióis de baixo peso molecular, tais como GSH, para reduzir H2O2 e os peróxidos lipídicos 

em seus alcoóis correspondentes (Birben et al., 2012). GPx é a enzima envolvida 

principalmente na remoção de peróxidos em tecido humano, e é altamente específica para 

glutationa reduzida. GPx reage com o H2O2 e outros peróxidos para catalisar a redução de 

hidroperóxidos de ácidos graxos (Gaber et al., 2001). A glutationa redutase é a enzima 

complementar GPx e está envolvida na regeneração de glutationa reduzida. A mensuracão 

da glutationa redutase e da GPx , portanto, fornece informações sobre o estado de todo o 

sistema antioxidante glutationa (Birben et al., 2012), (Cantin et al.,  2012). A figura 10 

representa um esquema das principais enzimas de defesa antioxidantes. 
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 Figura 10. Principais enzimas de defesa antioxidantes (Adaptado de Sousa et al., 2012). 

 

As respostas antioxidantes a exposição à fumaça de cigarro são extremamente 

importantes para manter a proteostase e garantir a sobrevivência do parênquima pulmonar 

e muitas destas respostas adaptativas dependem da via Nrf2 (Cantin et al., 2012). Em 

resposta ao estresse oxidativo, o Nrf2 se dissocia da proteína Keap1 e segue em direção ao 

núcleo induzindo a expressão de genes para enzimas antioxidantes. Os mecanismos para a 

dissociação de Nrf2/Keap1 são: (1) modificação do resíduo de cisteína da proteína Keap1, 

(2) fosforilação de Nrf2 e (3) importação/exportação nuclear do Nrf2 através do complexo 

importina ou exportina. O Nrf2 heterodimeriza com o fator de transcrição (TF bZIP) e a 

proteína de ligação para CREB (CBP/p300), um co-ativador da transcrição de genes 

antioxidantes (ARE). Finalmente, a proteína antioxidante contrabalança o aumento do 

estresse oxidativo. A figura 11 representa um esquema da regulação das respostas 

antioxidantes mediada pelo fator nuclear eritróide 2 relacionado fator  2 (Nrf2). 
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Figura 11. Regulação das respostas antioxidantes mediada pelo fator nuclear eritróide 2 relacionado fator  2 

(Nrf2)  (Adaptado de Boutten et al., 2010). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Analisar de forma temporal os efeitos oxidantes sobre a resposta inflamatória 

pulmonar em camundongos expostos à fumaça de cigarro durante cincos dias. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

I. Analisar e comparar o influxo de células inflamatórias para o parênquima 

pulmonar em animais controle ou expostos à fumaça de cigarro; 

 

II. Avaliar se a exposição à fumaça de cigarro foi capaz de alterar a densidade de 

volume do espaço aéreo alveolar e a densidade de volume de septos alveolares; 

 

III. Estudar a atividade das enzimas antioxidantes: Superóxido dismutase (SOD), 

Glutationa peroxidase (GPx) e Catalase (CAT);  

 

IV. Analisar o dano oxidativo nos extratos pulmonares de animais controle ou 

expostos à fumaça de cigarro. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

 

Camundongos C57BL/6 machos, com 8 semanas de idade, massa corporal de 

aproximadamente 25 g foram obtidos do laboratório de Nutrição Experimental da Escola 

de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os animais foram 

acondicionados em caixas de polipropileno, com seis animais por caixa, mantidos em 

ambiente com condições de temperatura, luz, umidade controladas, e receberam comida e 

água ad libitum. Os procedimentos com animais foram aprovados pelo Comitê de Ética 

para Trabalhos com Animais de Experimentação (CEUA) da UFOP (Protocolo n º 

2010/38, que consta no anexo I deste trabalho). 

  

4.2. Delineamento experimental 

 

4.2.1. Exposição à fumaça de cigarro 

 

Camundongos C57BL/6 (n=36) foram expostos a um total de 06 cigarros 

comerciais por dia, cigarros filtrados Virginia (10 mg de alcatrão, 0,9 mg de nicotina e 10 

mg de monóxido de carbono por cigarro) divididos em três vezes ao dia (manhã, tarde e 

noite, dois por inalação) durante cinco dias consecutivos. Os camundongos do grupo FC 

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

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

60 ml, com a qual se injetou fumaça no interior da câmara de inalação. O procedimento de 

insuflar e desinsuflar a seringa terminou com a queima do cigarro até o seu terço final, que 

durou em média 3 minutos. Um cigarro gerou aproximadamente 01L de fumaça que foi  
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diluído em 30 L (capacidade da câmara). A concentração de fumaça no interior da câmara 

foi de 3% durante 6 minutos por cigarro (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 um minuto, os animais tiveram contato com o ar ambiente, 

quando então, o procedimento foi repetido com os demais cigarros (Valenca et al., 2004). 

Os animais ventilados em ar ambiente nas mesmas condições foram considerados grupo 

controle (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Esquema da Câmara de Inalação (40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 25 cm de altura). 
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4.2.2. Grupos experimentais 

 

Os animais foram divididos em seis grupos dependendo do tipo de exposição a que 

foram submetidos conforme descrição abaixo: 

Grupo controle (GC) — 6 camundongos machos manipulados sob condições iguais aos 

grupos expostos à fumaça de cigarro, com ar ambiente; 

Grupo exposto à fumaça de cigarro no dia 1 (GFC1D) — 6 camundongos machos expostos 

à fumaça de cigarro no primeiro dia; com um total de 6 cigarros; 

Grupo exposto à fumaça de cigarro nos dias 1 e 2 (GFC2D) — 6 camundongos machos 

expostos à fumaça no primeiro e segundo dias; com um total de 12 cigarros; 

Grupo exposto à fumaça de cigarro nos dias 1, 2 e 3 (GFC3D) — 6 camundongos machos 

expostos à fumaça no primeiro, segundo, terceiro dias; com um total de 18 cigarros; 

Grupo exposto à fumaça de cigarro nos dias 1, 2, 3 e 4 (GFC4D) — 6 camundongos 

machos expostos à fumaça no primeiro, segundo, terceiro e quarto dias; com um total de 

24 cigarros; 

Grupo exposto à fumaça de cigarro nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 (GFCD5) — 6 camundongos 

machos expostos à fumaça no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dias; com um 

total de 30 cigarros. 

 

4.3. Coleta do lavado broncoalveolar (LBA) 

 

Os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical. Imediatamente após o 

sacrifício, o tórax de cada animal foi aberto para a realização do lavado broncoalveolar. O 

pulmão esquerdo foi clampeado, a traqueia canulada e o pulmão direito foi lavado com 

1,5ml de solução salina (3 x 500 μL). As amostras foram mantidas em gelo até o final do 

procedimento, a fim de evitar lise celular. Após o término de todos os grupos, as amostras  
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foram centrifugadas (Centrifuga Micro FANEM mod. 243M, São Paulo, Brasil) a 1500 x g 

(4.700 RPM) por 10 minutos e o sobrenadante coletado e estocado em freezer (-80ºC). 

 

4.4. Análises de citometria de fluxo 

 

A citometria de fluxo foi utilizada para a identificação de células presentes no 

lavado broncoalveolar através da identificação de moléculas presentes na superfície destas 

células. O citômetro de fluxo, aparelho utilizado para coleta e análise dos dados, permite a 

avaliação de pelo menos, cinco parâmetros: medida do tamanho relativo da célula (FSC) e 

granulosidade das células (SSC), fluorescência do tipo 1 (FL1), fluorescência do tipo 2 

(FL2), fluorescência tipo 3 (FL3) e fluorescência tipo 4 (FL4). Estas características são 

detectadas utilizando-se um sistema ótico-eletrônico que avalia a dispersão do raio laser 

incidente sobre uma célula incubada com anticorpos e a emissão de fluorescência, dada 

pelos diferentes fluorocromos acoplados aos anticorpos, em diferentes comprimentos de 

onda. O emprego de anticorpos monoclonais acoplados a fluorocromos que emitem 

fluorescência em diferentes comprimentos de onda permite identificar, em uma mesma 

célula, estruturas distintas, reconhecidas pelos anticorpos específicos. O programa FlowJo 

foi utilizado para selecionarmos a população celular a ser analisada, de acordo com sua 

localização no gráfico de tamanho versus granulosidade.  

  

4.5. Reações de imunofluorescência para análise por citometria de fluxo 

 

As células do lavado broncoalveolar foram identificadas utilizando-se anticorpos 

anti-moléculas de superfície celular ligadas a fluorocromos e adquiridas em citômetro de 

fluxo. A técnica de citometria de fluxo permite o conhecimento da cinética de migração 

celular, bem como, a avaliação quantitativa e qualitativa das células recrutadas para o 

pulmão em resposta à exposição à fumaça de cigarro.  As células utilizadas para análises 

de moléculas de superfície foram centrifugadas a 128 g, 4ºC, 8 min. O sobrenadante foi 

desprezado e as células ressuspendidas. As células foram incubadas com uma solução  
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contendo anticorpos monoclonais por 15 minutos à temperatura ambiente. Esta solução era 

composta pela combinação de anticorpos diferencialmente marcados, os quais reconhecem 

moléculas expressas na superfície celular que permitem a identificação de tipos celulares, a 

saber: CD4-PE (identificação de linfócitos T CD4+), CD8-Percp (identificação de 

linfócitos T CD8+), GR1-Fitc (identificação de neutrófilos), F4/80-APC (identificação de 

macrófagos). Os anticorpos foram diluídos em PBS 0,015M pH 7,4 contendo 0,01% de 

azida sódica e 0,2% albumina bovina sérica (BSA). Após esta incubação, as células foram 

lavadas por centrifugação e fixadas pela adição de solução de formaldeído 4%. As células 

foram coletadas e analisadas em citômetro de fluxo (Campos et al., 2013; Misharin et al., 

2013). 

 

4.6. Processamento tecidual 

 

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 processamento de rotina e 

inclusão em parafina, foram feitos cortes seriados a quatro micrômetros de espessura, os 

quais foram corados em hematoxilina-eosina (HE) para a análise morfométrica. 

 

4.7. Análise histopatológica - 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  (Starcher, 2000) 

onde a linha proibida será considerada como delimitação, a fim de evitar uma 

superestimação no número de estruturas. O sistema teste foi acoplado a um monitor ligado  
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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 temos que Vv = . 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. 

 

4.8. Homogeneizado tecidual 

 

Em seguida à retirada do pulmão esquerdo para histologia, o pulmão direito foi 

imediatamente removido e armazenado em gelo picado em tubos devidamente etiquetados. 

Depois, o órgão foi homogeneizado (Homogeneizador Novatécnica mod. NT136, 

Piracicaba, Brasil) em 1 ml de tampão fosfato de potássio pH 7,5 e centrifugado a 1500 x g 

(4.700 RPM) por 10 minutos. O sobrenadante foi coletado e o volume final de todas as 

amostras ajustado para 1,5ml com tampão fosfato. Essas amostras foram armazenadas em 

freezer para posteriores análises bioquímicas. 

 

4.9. Biomarcador do dano oxidativo e defesas antioxidantes no parênquima pulmonar  

 

4.9.1. Níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

A peroxidação lipídica foi determinada através do ensaio de substancias reativas ao 

ácido tiobarbitírico utilizando o método de Draper (Draper et al., 1993). A determinação da 

concentração de TBARS se baseia na capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) em se ligar 

a lipídeos oxidados. Resumidamente, 100 mg do parênquima pulmonar foram 

homogeneizados com 1 mL de tampão por 10 minutos a 4º C. O sobrenadante foi retirado e  

T

P

P
P
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usado como amostra biológica. 500 μL do sobrenadante do homogenato foram misturados 

com ácido tricloroacético (TCA) (28% p/v em HCL 0,25N), TBA (1% em ácido) colocado 

em banho de gelo. O precipitado foi removido por centrifugação a 1000 g por 15 minutos a 

4º C, e a absorbância do sobrenadante foi determinada a 532 nm. Os resultados foram 

expressos em U/ml/mg proteína. 

 

4.9.2. Proteínas totais 

 

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogeneizado tecidual pelo 

Método de Bradford  (Bradford, 1976). O reagente de Bradford contém como principal 

componente o corante Coomasie brilhante azul, que em solução ácida se liga as proteínas 

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

ELISA (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA). Uma curva padrão foi produzida através de 

concentrações crescentes da proteína albumina (0,5-10μl) em triplicata. 

 

4.9.3. Atividade da Superóxido dismutase (SOD) 

 

Homogeneizados de tecido pulmonar foram utilizados para determinar as atividades 

de enzimas importantes no processo de defesa antioxidante tecidual.  O produto resultante 

da reação catalisada pela SOD é o peróxido de hidrogênio que deve ser retirado do meio o 

mais rápido possível. Uma unidade de enzima é definida pela quantidade transformada em 

1 μmol de substrato por minuto. A atividade enzimática foi estimada pela inibição da auto-

oxidação da adrenalina medida espectrofotometricamente 480 nm (Bannister et al., 1987). 

A adrenalina é oxidada pelo ânion superóxido para formar um produto róseo, 

adrenocromo.  

Para a mensuração da atividade da SOD foram utilizados os seguintes reagentes: 

Tampão glicina, adrenalina e catalase.  
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A seguir observa-se o protocolo de preparo dos reagentes: 

1. Preparar Solução de Catalase: Utilizar 2,88 mg de Catalase e 1,2 ml de água 

destilada; 

2. Preparar solução de Epinefrina: Utilizar 48 mg de epinefrina, 2,4 ml de água 

destilada e 35 microlitros de HCl fumegante em capela; 

3. Tampão Glicina: 1,5g de glicina – 400 ml de H2O destilada 

4. Diluir glicina em 300 ml de àgua destilada, diluir, completa o volume para 400 ml 

com água destilada, ajustar o pH= 10,4 com NaOH. 

Foram utilizados 3 volumes diferentes de uma mesma amostra. Sendo 5,10 e 15 

microlitros da amostra em análise para cada leitura de 180’’. Para fazer o branco 

adicionou-se 970 microlitros do tampão glicina + 10 microlitros da solução de catalase + 

20 microlitros da solução de adrenalina (seguir essa seqüência para colocar na cubeta). Em 

seguida, realizou-se a leitura dos diferentes volumes de amostra. 

Para os diferentes volumes de amostra, adicionar nessa seqüência: 965 microlitros 

de Tampão Glicina em cada cubeta + quantidade de amostra em questão (5, 10 ou 15 

microlitros) + 10 microlitros de solução de catalase + 20 microlitros de solução de 

epinefrina. Homogeneizar a solução na cubeta três vezes, com auxílio da pipeta de 1000 

microlitros. A adrenalina foi preparada na hora e a leitura realizada em um tempo de 180 

segundos, com intervalo de 10 segundos e comprimento de onda de 480 nm. O resultado é 

representado por U/mg de proteína (Bannister et al., 1987). 

 

 

4.9.4. Atividade da Catalase (CAT) 

 

A atividade da CAT foi mensurada a partir da taxa de decréscimo de peróxido de 

hidrogênio a uma absorbância de 240nm, representada por U/mg de proteína (Aebi, 1984). 
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Foram utilizados os seguintes reagentes: Tampão Fosfato e peróxido de hidrogênio, que 

foram preparados de acordo com o protocolo a seguir: 

1. Tampão fosfato (PBS): 

NaCl (136, 9 mM) - 8,0086 g (anidro PA) 

Na2HPO4 (0,27 mM) - 0,0383 g (anidro) 

- 0,48 g (2 H2O) 

- 0,0724 g (7 H2O) 

KH2PO4 (1,1 mM) - 0,1496 g (anidro PA) 

Obs.: Diluir em água destilada com volume final de 1000 ml (conservar em geladeira) 

2. Tampão com peróxido = 25 ml de tampão para 40 μl de peróxido de hidrogênio 

Após preparo dos reagentes foi iniciada a leitura em espectrofotômetro, onde o 

tampão com peróxido foi alicotado juntamente com cada uma das amostras em cubeta de 

quartzo (970 μl e 30 μl, respectivamente). A leitura foi realizada durante 60 minutos, com 

registros a cada 10 segundos. O teor protéico total é médio e amostras do tecido do pulmão 

direito realizado pelo método de Bradford  (Bradford, 1976). 

 

 

4.9.5. Atividade da Glutationa peroxidase (GPx) 

 

A atividade da GSH-Px foi determinada pela mensuração da oxidação do NADPH a 

uma absorbância de 340nm em presença de H2O2 (Flohé et al., 1984), representada por 

mol/min/mg de proteína (Bradford, 1976). Foram utilizados os seguintes reagentes para a 

realização da técnica: tampão fosfato, glutationa redutase (GR – from yeast), glutationa 

reduzida (GSH), NADPH, NaHCO3, H2O2, ázida sódica. Foi adicionado na cubeta 1000  μl  

de tampão fosfato + 200 μl de amostra + 200 μl de GR + 200 μl  de GSH + 50 μl de ázida 

sódica. Para facilitar a pipetagem, foi misturado previamente, em um outro tubo, as 

quantidades de tampão, GR, GSH e ázida que foram utilizadas no experimento, e então 

desta solução foi alicotado 1450 μl na cubeta. A solução foi então pré-incubada por 10 

minutos (esse passo é importante para que a glutationa redutase possa ter suas cisteínas 

reduzidas e recupere sua ação). Posteriormente, foi acrescentado 200 μl de NADPH, tendo 

início a leitura.  
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O decaimento foi monitorado por 3 minutos e em seguida foram acrescentados 200 μl de 

peróxido de hidrogênio e a leitura realizada em 5 minutos, com registros a cada 10 

segundos. 

 

4.10. Análises estatísticas 

 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. Para os dados com 

distribuição normal foi utilizada a análise de variância univariada (ANOVA one- way) 

seguido pelo pós-teste de Tukey e o teste-t de Student. Para os dados discretos foi utilizado 

o teste Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunns. Em ambos os casos, 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. Análise do influxo de células presentes no lavado broncoalveolar (LBA) dos 

grupos controle (GC) e expostas à fumaça de cigarro (GFC1D, GFC2D, GFC3D, 

GFC4D e GFC5D) 

 

A fim de avaliar a dinâmica do influxo de células durante os cinco dias de 

exposição à fumaça de cigarro foram determinados à quantidade de leucócitos presentes no 

lavado broncoalveolar dos grupos analisados e os resultados obtidos estão representados na 

Figura 13. Foi observado um aumento gradual do influxo de células inflamatórias no 

parênquima pulmonar a partir do segundo dia até o último dia de exposição à fumaça de 

cigarro. A exposição à fumaça do cigarro promoveu aumento significativo de células 

inflamatórias no tecido pulmonar observada nos grupos GFC2D (135±52,8x10
3
/mL), 

GFC3D (233±33,8x10
3
/mL), GFC4D (305±29,5x10

3
/mL) e GFC5D (340±38,9x10

3 
/mL) 

quando comparado ao grupo GC (31,67±9,8x10
3 
/mL). 
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Figura 13. Número médio de células no LBA dos GC e GFC1D, GFC2D, GFC3D, GFC4D e GFC5D. A 

letra (a) representa diferença significativa entre o 5º, 4º, 3º, 2º (GFC5D, GFC4D, GFC3D, GFC2D) dias de 

exposição à fumaça de cigarro quando comparado ao GC. A letra (b) representa diferença entre o 5º, 4º, 3º 

(GFC5D, GFC4D e GFC3D) dias de exposição à fumaça de cigarro quando comparado ao GFC1D. A letra 

(c) representa diferença entre o 5º, 4º, 3º (GFC5D, GFC4D e GFC3D) dias de exposição à fumaça de cigarro 

quando comparado ao GFC2D. A letra (d) representa diferença entre o 5º e 4º (GFC5D e GFC4D) dias de 

exposição à fumaça de cigarro quando comparado ao GFC3D. Os dados estão expressos como média ± EPM 

(n = 6) e foram analisados pelo ANOVA one-way de uma via seguido pelo pós-teste de Tukey (p <0,05). 
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5.2. Avaliações estereologicas do parênquima pulmonar dos grupos controle e 

expostos à fumaça de cigarro  

 

As análises morfométricas do parênquima pulmonar mostraram que não houve 

diferença significativa entre o GC e os grupos expostos à FC. Os grupos expostos à FC 

(GFC1D, GFC2D, GFC3D, GFC4D e GFC5D) apresentaram densidade de volume de 

espaço aéreo alveolar e densidade de volume de septos alveolares similares ao do GC. 

 

Tabela 1- Avaliações estereologicas do parênquima pulmonar dos animais dos GC e GFC. 

 

Grupos Estereologia 

 Vva (%/mm
2
)

 
Vvsa (%/mm

2
) 

GC 32,0 ± 1,60 37,5 ± 1,50 

GCFC1D 29,0 ± 1,50 34,5 ± 1,50 

GCFC2D 29,5 ± 1,50 35,0 ± 1,40 

GCFC3D 19,0 ± 1,20 27,0 ± 1,41 

GCFC4D 28,0 ± 1,90 25,0 ± 1,24 

GCFC5D 30,0 ± 1,70 28,0 ± 1,64 

Fonte: Campos et al, 2013. 

Vva alvéolo; Vvsa septo alveolar.  *Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns (p=0,99) foi 

usado para analisar dados discretos. 
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5.3. Análise histopatológica 

 

Nos grupos expostos à FC (GFC1D, GFC2D, GFC3D, GFC4D e GFC5D) a 

densidade de volume de espaço aéreo alveolar e densidade de volume de septos alveolares 

foram similares ao do GC, porém os leucócitos foram mais frequentes nos alvéolos uma 

vez que a exposição à FC leva ao influxo de células para o pulmão (Figura 14). 

 

 

. 
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Figura 14. Fotomicrografias de cortes de pulmão corado com HE. Análise do influxo celular no 

parênquima pulmonar, entre o primeiro dia de exposição à FC (GFC1D), segundo dia de exposição á FC 

(GFC2D), terceiro dia de exposição à FC (GFC3D), quarto dia de exposição à FC (GFC4D), quinto dia de 

exposição à FC (FC5D) e grupo controle (GC). Parênquima pulmonar com aumento do influxo de células 

inflamatórias (setas) e densidades de volume do alvéolo e densidade de volume de septos normais. 
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5.4. Porcentagem de macrófagos, neutrófilos e linfócitos no LBA dos grupos controle 

e expostos á fumaça de cigarro. 

 

Para avaliar a dinâmica de recrutamento celular no lavado broncoalveolar (LBA) no 

modelo de exposição aguda à fumaça de cigarro foi utilizado o citomêtro de fluxo. Nós 

investigamos a presença de quatro populações celulares distintas: linfócitos T CD4
+
, 

linfócitos T CD8
+
, neutrófilos e macrófagos (Figura 15). 

Os macrófagos (células F4/80
+ 

CD11b
+
) foram o principal  tipo celular presente no 

LBA dos camundongos expostos a FC (GFC1D 80,2%, GFC2D 82,2%, GFC3D 84,2%, 

GFC4D 81,9% e GFC5D 84,6%). Além disso, os macrófagos foram a primeira população 

celular a aumentar de número, logo após o primeiro dia de exposição à fumaça de cigarro e 

a presença destas células naquele órgão foi constante e persistente durante todo período de 

exposição à fumaça de cigarro (Fig. 15 A). Baseado na expressão de GR1, as populações 

de macrófagos foram classificadas em macrófagos pulmonares inflamatórios (F4/80
+ 

CD11b
+ 

GR1
+
) e macrófagos residentes (F4/80

+ 
CD11b

+ 
GR1

-
). No segundo dia de 

exposição á fumaça de cigarro, o número de macrófagos residentes (F4/80
+ 

CD11b
+ 

GR1
-
) 

foi maior (92,73%) quando comparado ao GC (69,63%) e o número de macrófagos 

pulmonares inflamatórios (F4/80
+ 

CD11b
+ 

GR1
+
) foi drasticamente reduzido (7,25%) 

quando comparado ao GC (30,37%) (Fig. 15 B e 15 C). Em relação aos neutrófilos (F4/80
- 

CD11b
+
 GR1

high
), a exposição à FC levou à redução desta população no segundo dia de 

exposição (GFC2D 1,1%) quando comparado ao GC (3,9%) (Fig. 15 D). Foi observado 

que essa população celular tornou-se mais proeminente e persistente após o terceiro dia de 

exposição à fumaça de cigarro (GFC3D 6,1%, GFC4D 4,9%, GFC5D 5,4%) quando 

comparados com GFC1D (2,2%) e GFC2D (1,1%) (figura 15 B). 

Em relação às subpopulações de linfócitos foi percebido um aumento no 

recrutamento de linfócitos CD4
+
 no terceiro dia de exposição (GFC3D 6,6%) quando 

comparado à porcentagem destas células no segundo dia de exposição GFC2D (2,7%) 

(Fig.15 E, F). O aumento das células CD4
+ 

foi persistente depois do terceiro dia de 

exposição à FC (Fig. 15 E). Similarmente, os linfócitos CD8
+ 

foram recrutados para o 

pulmão, principalmente, depois do terceiro dia de exposição á FC (GFC3D 5,5%) quando 
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comparado ao GFC1D (2,2%) e GFC2D (1,7%) (Fig. 15 F). As células CD8
+ 

foram 

persistentes no LBA depois do terceiro dia de exposição. 

 

 

 

 

 

 



CAMPOS, K.K.D.   Resultados 

50 

 

 

Figura 15. Percentual de macrófagos, neutrófilos e linfócitos no LBA dos grupos controle e expostos á 

fumaça de cigarro. Percentagem da população total de macrófagos (F4 /80 
+
 células CD11b

+
) no LBA de 

camundongos expostos à fumaça de cigarro e do grupo controle, n = 6 (A). Percentual de macrófagos 

residentes (F4/80
+
 CD11b

+
 GR1

-
) no LBA dos grupos expostos à fumaça de cigarro e do grupo controle, n = 

6 (B). Percentual de macrófagos pulmonares inflamatórios (F4/80
+
 CD11b

+
 GR1

+
) no LBA de camundongos 

expostos à fumaça de cigarro e do grupo controle, n = 6 (C). Percentual de neutrófilos (F4/80
-
 CD11b 

+ 

GR1
high

) no LBA de camundongos expostos à fumaça de cigarro e do grupo controle, n = 6 (D). Percentagem 

de linfócitos T CD4 + (CD4
High

) no LBA de camundongos expostos à fumaça de cigarro e do grupo controle, 

n = 6 (E). Percentual de linfócitos T CD8 + (CD8
High

) no LBA de camundongos expostos à fumaça de cigarro 

e do grupo controle, n = 6 (F). Os dados foram expressos como média ± EPM (n = 6) e foram analisados pelo 

ANOVA One-Way seguido pelo pós-teste de Tukey (p <0,05). 



CAMPOS, K.K.D.   Resultados 

51 

 

 

5.5. Comparação entre as porcentagens de linfócitos T e neutrófilos no LBA dos 

grupos controle e expostos á fumaça de cigarro 

 

Considerando que os macrófagos foram o tipo celular predominante no LBA 

durante os cincos dias de exposição aguda à FC (GFC1D 80,2%, GFC2D 82,2%, GFC3D 

84,2%, GFC4D 81,9% e GFC5D 84,6%) (Fig.15 A), as porcentagens das subpopulações de 

linfócitos (células CD4
+
 e CD8

+
) e neutrófilos em cada dia de exposição à FC foram 

comparadas a fim de identificar a segunda população celular mais elevada durante a 

exposição aguda (Fig. 16). Não houve diferença significativa entre as porcentagens das 

populações de linfócitos (GC 8,8%) e neutrófilos (GC 5,5%) no GC (Fig. 16 A). 

Entretanto, do primeiro dia até o último dia de exposição aguda á FC, a população de 

linfócitos aumentou (GFC1D 5,7%, GFC2D 4,0%, GFC3D 13,0%, GFC4D 11,0% e 

GFC5D 11,0%) quando comparado à população de neutrófilos (GFC1D 2,2%, GFC2D 

1,1%, GFC3D 6,1%, GFC4D 4,9% e GFC5D 5,4%) (Fig. 16 B-F). 
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Figura 16. Porcentagem de linfócitos (CD4+ e CD8+) e neutrófilos no lavado broncoalveolar de 

camundongos do grupo controle, n=6 (A). Porcentagem de linfócitos (CD4+ e CD8+) e neutrófilos no lavado 

broncoalveolar de camundongos após um dia de exposição à fumaça de cigarro, n=6 (B). Porcentagem de 

linfócitos (CD4+ e CD8+) e neutrófilos no lavado broncoalveolar de camundongos após dois dias de 

exposição à fumaça de cigarro, n=6 (C). Porcentagem de linfócitos (CD4+ e CD8+) e neutrófilos no lavado 

broncoalveolar de camundongos após três dias de exposição à fumaça de cigarro, n=6 (D). Porcentagem de 

linfócitos (CD4+ e CD8+) e neutrófilos no lavado broncoalveolar de camundongos após quatro dias de 

exposição à fumaça de cigarro, n=6 (E). Porcentagem de linfócitos (CD4+ e CD8+) e neutrófilos no lavado 

broncoalveolar de camundongos após cinco dias de exposição à fumaça de cigarro, n=6 (F). Os símbolos 

iguais representam diferenças significativas com p<0,05 usando o teste t entre os grupos indicados. 
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5.6. Análise de TBARS e das Defesas Antioxidantes no parênquima pulmonar  

 

Macrófagos e neutrófilos presentes no pulmão contribuem para o desequilíbrio 

entre oxidantes e antioxidantes (Lin e Thomas, 2010). Como nós observamos o influxo 

destas células no LBA, decidimos determinar se a exposição aguda a FC associada com o 

influxo celular poderia levar ao desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes. Para isto nós 

usamos a formação de TBARS como índice de peroxidação lipídica e mensuramos as 

atividades das enzimas antioxidantes SOD, CAT e GPx no homogeneizado pulmonar. Os 

dados estão apresentados na Tabela 2.  

A formação de TBARS foi avaliada para se obter o índice de dano oxidativo 

resultado da exposição à FC. Como mostrado na tabela 2, os grupos FC apresentaram a 

partir do segundo dia um elevado conteúdo de TBARS no homogeneizado pulmonar. O 

Dano oxidativo, medido pela reação de TBARS foi aumentado nos grupos GFC2D (1,05 

±0,03 nM/mg prot), GFC3D (1,03 ± 0,02 nM/mg prot), GFC4D ( 1,02± 0,03
 
 nM/mg prot) 

e GFC5D (1,20 ± 0,01 nM/mg prot) quando comparado ao GC (0,87 ±0,02  nM/mg prot). 

 As enzimas antioxidantes, SOD e CAT são geralmente reguladas pelo estresse 

oxidativo e são responsáveis pelo balanço oxidativo nos pulmões. A atividade da SOD no 

parênquima pulmonar foi diminuída nos grupos GF3D (53,80 ± 13,80 U/mg prot) e GF5D 

(57,60 ± 2,76 U/mg prot) quando comparado ao GC (119,7± 4,86 U/mg prot), tabela 3.  

Por outro lado, a atividade da Catalase foi maior nos grupos expostos GFC3D (27,1±6,7 

U/mg prot) e GFC4D (22,3±5,5 U/mg prot) quando comparada ao GC (12,3±4,8 U/mg 

prot), o que sugere o estabelecimento de mecanismos antioxidantes. Em relação à atividade 

de CAT, não houve diferença significativa entre os grupos GFC1D (13,7±2,5 U/mg prot), 

GFC2D (12,9±2,0 U/mg prot) e GFC5D (15,1±4,3 U/mg prot), quando comparada ao GC 

(12,3±4,8 U/mg prot). GPx, uma outra enzima antioxidante que reduz o H2O2 em H2O 

através da oxidação da glutationa também foi mensurada (tabela 2).  
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A atividade da GPx foi aumentada nos grupos GFC1D (213±60,0 mM/min/mg prot
-1

), 

GFC2D (232±22,4 mM/min/mg prot
-1

) quando comparada ao GC (112±6,9 mM/min/mg 

prot
-1

). Os valores da atividade de GPx referentes aos GFC3D (181,8±37,8 mM/min/mg 

prot
-1

), GFC4D (160,5±19,4 mM/min/mg prot
-1

) e GFC5D (191,4±9,4 mM/min/mg prot
-1

) 

não foram significativamente diferentes quando comparado ao GC (tabela 2). Em resumo, 

estes dados confirmam o estabelecimento de mecanismos antioxidantes no modelo de 

exposição aguda a fumaça de cigarro. 

 

Tabela 2- Avaliações bioquímicas no parênquima pulmonar dos animais dos GC e GFC. 

Fonte: Campos et al, 2013. 

Letras diferentes indicam diferenças significativas quando se comparam os dados representados em uma 

mesma linha. * Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns foi usado para analisar dados 

discretos (p <0,05).  
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6. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, foi realizada a caracterização fenotípica do influxo celular pulmonar 

em camundongos expostos de forma aguda (durante 5 dias) à fumaça de cigarro, bem 

como o dano oxidativo sob a forma de peroxidação lipídica nos extratos pulmonares, os 

perfis de atividades das enzimas antioxidantes SOD, GPx e CAT no homogeneizado 

pulmonar e a densidade de volume (Vv) do septo alveolar  e do alvéolo no parênquima. 

A FC é o principal fator de risco para o desenvolvimento de DPOC (Biselli, et al., 

2011; Bezerra et al., 2006). Os componentes da fumaça de cigarro podem causar uma 

resposta inflamatória após inalação e esta exposição é considerada o ponto de partida para 

a patogênese de DOPC (Baines et al., 2011). A FC é uma mistura de compostos 

cancerígenos, toxinas, reativos sólidos, oxidantes e radicais livres (Stampfli et al., 2009; 

Nikota et al., 2012) que podem iniciar, promover e/ou amplificar o dano oxidativo 

(Bezerra et al., 2006). Esses compostos também podem alterar as funções imunológicas 

que afetam tanto a resposta humoral e mediada por células, o que leva ao aumento da 

quantidade de células brancas do sangue, do número de linfócitos circulantes e o perfil 

anormal de células T (Jubri et al., 2013). 

Vários estudos indicam que a exposição repetida à fumaça de cigarro pode induzir 

inflamação prolongada associada com infiltrado celular de macrófagos e neutrófilos 

(Castro et al., 2004). Para avaliar se a exposição aguda à FC poderia gerar um influxo 

celular do sangue periférico para o parênquima pulmonar foi determinado a quantidade de 

células presentes no lavado broncoalveolar em animais expostos agudamente à FC 

(GFCD1, GFCD2, GFCD3, GFCD4 e GFCD5) e no grupo controle (GC). Nós observamos 

que a exposição à FC levou ao aumento significativo de células inflamatórias no 

parênquima pulmonar dos animais após dois dias de exposição à FC, em comparação aos 

animais não expostos. Nossos resultados corroboram com estudos anteriores de Bezerra e 

colaboradores (Bezerra et al., 2006), que relatam aumento no número de macrófagos e de 

células polimorfonucleares nos pulmões dos grupos expostos à FC. Além disso, foi 

documentado que o efeito da fumaça de cigarro em humanos causa a leucocitose  (Sopori,  
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2002). Hilbert e colaboradores (Hilbert et al., 1996) relataram aumento na contagem total 

de células em fumantes em comparação com não fumantes. Sendo o número total de 

macrófagos alveolares em fumantes significativamente maiores do que em não fumantes 

(Hilbert et al., 1996). 

A fim de melhor caracterizar o influxo celular observado durante os 5 dias de 

exposição à FC, nós avaliamos fenotipicamente as células presentes no LBA. O principal 

tipo celular observado no LBA de animais expostos à FC do cigarro foi constituído por 

macrófagos. Estas células são responsáveis por cerca de 90 % do conteúdo celular no LBA 

do primeiro ao último dia de exposição à FC.  Um resultado semelhante foi relatado por 

Castro e colaboradores (Castro et al., 2004). Nesse estudo, animais expostos à FC 

apresentaram um aumento da quantidade de macrófagos residentes no LBA exatamente no 

primeiro dia de exposição quando comparados ao grupo não exposto. Outro trabalho, 

utilizando diferentes quantidades de cigarros, demonstrou um aumento significativo de 

macrófagos no LBA murino após o 1º e o 2º dia de exposição à FC quando comparado 

com o grupo não exposto e (Castro et al., 2004). No nosso estudo, demonstramos que 

macrófagos inflamatórios pulmonares são rapidamente recrutados após o primeiro contato 

com à FC, reagindo a pequenas quantidades de FC logo após a exposição. Baseado na 

expressão diferencial de GR1, nós dividimos nossa população de macrófagos totais 

(F4/80
+
CD11b

+
) em macrófagos pulmonares inflamatórios (F4/80

+
CD11b

+
GR1

+
) e 

macrófagos residentes (F4/80
+
CD11b

+
GR1

-
). Neste modelo experimental de exposição 

aguda, os macrófagos residentes foram mais resistentes aos efeitos da exposição à FC do 

que os macrófagos pulmonares inflamatórios, uma vez que a última população apresentou-

se diminuída no segundo dia e essa diminuição pode ser devido a apoptose celular. Um 

resultado semelhante foi relatado por Landsman e colaboradores (Landsman et al., 2007). 

Nesse estudo, um dia após o tratamento com a toxina da difteria (DTx), os macrófagos  

pulmonares inflamatórios e residentes foram reduzidos. A diminuição no número de 

macrófagos residentes foi seguida por sua rápida reconstituição e dois dias após o 

tratamento, a sua quantidade quase atingiu os níveis iniciais. Macrófagos pulmonares 

inflamatórios, ao contrário, continuaram a diminuir e atingir o seu menor valor no quarto 

dia de exposição (Landsman et al.,  2007). 
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Os neutrófilos são células efetoras importantes na DPOC, a presença de neutrófilos 

nas vias aéreas, de IL-8 e da elastase neutrofílica (NE) estão relacionadas com a gravidade 

da obstrução do fluxo aéreo. A FC pode influenciar o acúmulo de neutrófilos nas vias 

aéreas, o qual está associado com a produção de mediadores da imunidade inata e com 

aumento da obstrução do fluxo de aéreo (Baines et al., 2011). Além da população de 

macrófagos, nós identificamos neutrófilos no LBA de camundongos expostos de forma 

aguda à FC. Essa população celular apresentou um aumento no número a partir do terceiro 

dia de exposição quando comparado com o GC. No entanto, no segundo dia de exposição, 

nós observamos um decréscimo desta população em comparação com o GC. D' Hulst e 

colaboradores (D'hulst et al., 2005) relataram o desenvolvimento progressivo da neutrofilia 

no LBA de animais expostos à FC durante 24 semanas. Nossos dados corroboram com um 

estudo anterior o qual foi utilizado diariamente 4 ou 8 cigarros durante 7 dias consecutivos 

onde foi observado o recrutamento de neutrófilos no quarto dia de exposição, indicando 

que o influxo celular é dependente do tempo de exposição e da quantidade de cigarros 

utilizada (Castro et al., 2004). A diminuição de neutrófilos no segundo dia de exposição 

pode ser explicada pela presença de substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro, 

como o ânion superóxido em contato com o parênquima pulmonar. Por outro lado, o 

influxo pulmonar de neutrófilos observado após o terceiro dia de exposição à FC pode ser 

devido a necessidade prévia de ativação dos macrófagos seguido pela liberação de 

mediadores pró-inflamatórios em fluído epitelial pulmonar que pode então amplificar a 

cascata inflamatória pela ativação de células epiteliais, bem como o recrutamento de 

neutrófilos para as vias aéreas (Rahman , 2006). Moon e colaboradores (Moon et al., 2013) 

relataram o aumento de neutrófilos, eosinófilos e macrófagos no lavado broncoalveolar 

(LBA) de fumantes. Sabe-se que o acúmulo destas células inflamatórias ocorre depois da 

liberação de fatores quimiotáticos de células epiteliais do pulmão em resposta à exposição 

à FC. As células epiteliais das vias aéreas secretam uma variedade de citocinas pró-

inflamatórias e quimiocinas. Por exemplo, elevadas concentrações de IL-8 foram 

detectados no LBA de pacientes com uma variedade de condições respiratórias, incluindo 

doenças relacionadas à exposição à FC, tais como doenças pulmonares obstrutivas crônicas 

(DPOC) e doença crônica das vias aéreas (Moon et al., 2013).  
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Uma menor percentagem de neutrófilos no nosso modelo é consistente com os 

dados de outros grupos, uma vez que a inflamação observada após a exposição aguda à FC 

tornou-se aumentada com neutrófilos após uma semana de exposição à FC (Wan et al., 

2010). Por outro lado, a exposição crônica é caracterizada por neutrófilos, macrófagos e 

linfócitos após um mês de exposição á FC como relatado anteriormente pelo nosso grupo 

(Valenca et al., 2008) (Bezerra et al., 2011) e por os outros pesquisadores (Wan et al., 

2010). Macrófagos e neutrófilos recrutados para o pulmão em reposta à agressão dos 

compostos presentes na FC são geradores endógenos de oxidantes e podem contribuir para 

o estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre a produção de oxidantes e a capacidade 

do corpo em desintoxicar os intermediários reativos ou reparar os danos causados. 

Foi observado que linfócitos, CD4
+
 e CD8

+
 estavam presentes no LBA de animais 

expostos agudamente à FC, assim como foi observado com os neutrófilos. Células 

inflamatórias, especialmente macrófagos e linfócitos tem sido associadas ao subsequente 

desenvolvimento da DPOC em modelos experimentais (Bandoh et al., 2000; Maeno et al., 

2007). O recrutamento de linfócitos é possivelmente um resultado da agressão pulmonar 

causada pelos compostos tóxicos da FC. Os linfócitos T CD4
 +

, especialmente, contribuem 

para o recrutamento de outros tipos celulares, tais como os macrófagos e os neutrófilos 

(Hodge et al., 2011). Não houve diferença significativa entre o número de linfócitos e ou 

neutrófilos no LBA de camundongos do GC. No entanto, a partir do primeiro até ao último 

dia de exposição à FC, a percentagem de linfócitos recrutados para o pulmão foi maior do 

que a percentagem de neutrófilos. 

A fumaça do cigarro expõe o pulmão a níveis extremos de estresse oxidativo 

(Valença et al., 2009). Produtos do estresse oxidativo podem ativar mecanismos de 

sinalização para melhorar a inflamação das vias aéreas superiores (Rahman, 2006). As 

gorduras poliinsaturadas e ácidos graxos nas membranas celulares são importantes alvos de 

ataque para radicais livres resultando em peroxidação lipídica, um processo que no seu 

final pode gerar peróxidos e aldeídos (Van Der Vaart et al., 2004).  
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Em nosso trabalho, nós mostramos aumentos nos níveis de MDA no pulmão 

homogeneizado dos animais expostos á FC do dia 2º até o 5º dia (GFC2D, GFC3D, 

GFC4D e GFC5D) quando comparado ao GC. Nossos dados corroboram com outro 

trabalho no qual foi observado que a exposição á FC em curto prazo está associada com a 

inflamação pulmonar aguda e dano oxidativo (Lanzetti et al., 2008). 

EROS são subprodutos inerentes de leucócitos ativados e contribuem para resposta 

inflamatória e destruição tecidual. Além disso, o aumento direto do quadro oxidativo 

produzido pela liberação de radicais de oxigênio por neutrófilos inflamatórios e 

macrófagos tem relevância para o desequilíbrio entre oxidante e antioxidante assim como 

para o estabelecimento do estresse oxidativo (Lanzetti et al., 2008). Mediadores 

inflamatórios e marcadores redoxes foram mensurados no homogeneizado de pulmão por 

Valença e colaboradores em 2012, onde o número de leucócitos foi quantificado no LBA. 

Eles sugerem uma resposta temporal entre parênquima e LBA. 

Nesta pesquisa, as atividades de SOD, CAT e GPx foram avaliadas para melhor 

compreensão de suas contribuições para o desequilíbrio redox durante o tempo de 

exposição à FC. A SOD é a principal defesa enzimática no pulmão contra os efeitos 

deletérios do O
-
2 através da conversão do O

-
2 em H2O2, um substrato para CAT e GPx .  

Nosso trabalho mostrou, pela primeira vez, uma diminuição da atividade da SOD no 

terceiro e quinto dia de exposição à FC quando comparado ao GC. Curiosamente, 

observou-se uma diminuição da atividade da SOD nos animais expostos e um aumento da 

atividade da CAT em grupos expostos durante o 3º e 4º dias, GFC3D e GFC4D quando 

comparado ao GC. A GPx é uma outra enzima chave para a manutenção do equilíbrio 

redox. A atividade aumentada da GPx foi demonstrada no pulmão de camundongos 

expostos à FC durante 21 dias (Rahman, 2006). No entanto, os pacientes com DPOC 

apresentam baixos níveis de atividade GPx (Tkacova et al., 2007). Em nosso trabalho, a 

atividade da GPx foi aumentada em animais expostos à FC durante o 1º e 2º dias, GFC1D 

e GFC2D quando comparado ao GC. Para CAT, os dias de maior aumento de sua atividade 

foram durante o 3º e 4º dias de exposição á FC, GFC3D e GFC4D.  
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Os achados na literatura sobre a atividades destas enzimas é bastante variado. Em células 

do lavado broncoalveolar Hilbert & Mohsenin (Hilbert et al., 1996) relataram aumento da 

atividade de SOD, GPx e catalase, enquanto Disilvestro e colaboradores (Disilvestro et al., 

1998) relataram uma diminuição na atividade da SOD no lavado broncoalveolar e Harju e 

colaboradores (Harju et al., 2004) relataram aumento da expressão e atividade de SOD no 

epitélio alveolar de fumantes, em comparação com não-fumantes. Consideranto o curto 

período de exposição à FC utilizado no nosso trabalho e os picos de atividades das enzimas 

avaliadas, observamos que as enzimas GPx e CAT assumem um papel protetor no início e 

no final da exposição à FC, respectivamente.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Os nossos dados mostraram que foi possível observar aumento do influxo celular 

no pulmão mesmo em um modelo de exposição aguda à FC e a presença de células 

inflamatórias, especialmente após o terceiro dia de exposição marca um período 

potencialmente ideal para o estudo das atividades funcionais destas células. Além disso, a 

exposição aguda à FC foi suficiente para causar dano oxidativo no parênquima pulmonar 

evidenciado pelo aumento das atividades de GPx e CAT em diferentes estágios de 

exposição à FC.  
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