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RESUMO 

A fumaça de cigarro (FC) é considerada o maior fator de risco para o desenvolvimento 

de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A FC apresenta uma mistura complexa 

de mais de 7000 compostos químicos. Entre esses, encontram-se um grande número de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) que leva ao desencadeamento do estresse 

oxidativo. Estudos in vivo têm demonstrado os benefícios do uso da taurina, um β-

aminoácido, em diminuir a inflamação e o estresse oxidativo no sistema respiratório.  

Esse estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da taurina no estresse oxidativo e na 

resposta inflamatória pulmonar de camundongos expostos à FC. Foram utilizados 50 

camundongos machos da linhagem C57BL/6 divididos nos grupos: Controle (CT), 

taurina (TAU), fumaça de cigarro (FC), fumaça + taurina (FC+TAU). Durante cinco 

dias, por meio da utilização de uma câmara de inalação de fumaça de cigarro, os grupos 

FC e FC+TAU foram expostos a 4 cigarros, três vezes ao dia totalizando 12 cigarros 

comerciais. Os grupos TAU e FC+TAU receberam 30 mg/Kg/dia de taurina via 

gavagem orogástrica doze horas antes da exposição. 24h após a última exposição à 

fumaça de cigarro, foi realizada a eutanásia dos animais via sobredose de anestésico 

para coleta do sangue, lavado broncoalveloar (LBA) e amostras dos tecidos pulmonares 

para análises bioquímicas e para o processamento histopatológico. A análise dos 

parâmetros hematológicos demonstrou um aumento dos níveis de eritrócito, 

hemoglobina e hematócrito em FC quando comparado ao CT e TAU, porém, em 

FC+TAU houve uma redução de eritrócito quando comparado ao FC. O nível de 

leucócitos totais no sangue foi menor em FC quando comparado ao CT e TAU e foi 

observado um aumento nos níveis em FC+TAU quando comparado ao FC. Observou-se 

um aumento de leucócitos totais no LBA em FC quando comparado ao CT e TAU, 

entretanto, em FC+TAU observou-se uma redução dos níveis de células inflamatórias 

quando comparado ao FC. A contagem diferencial de células inflamatórias no LBA 

demonstrou um aumento de macrófago em FC quando comparado ao CT e TAU e a 

administração de taurina associada à FC levou a uma redução dos níveis de macrófagos 

em comparação ao FC. Em relação ao ensaio imunoenzimático, observou-se um 

aumento na concentração do fator de necrose tumoral (TNF) e da interleucina (IL) -17 

em FC e FC+TAU quando comparado ao CT e TAU, para a IL-22 houve um aumento 

em FC quando comparado ao CT e TAU, porém, em FC+TAU foi observado uma 

redução comparado ao FC. Na análise do dano oxidativo, observou-se aumento da 

peroxidação lipídica e da oxidação de proteína em FC quando comparado ao CT e TAU, 

esses danos foram reduzidos em FC+TAU quando comparado ao FC.  Para a atividade 

das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) observou-se 

maior atividade em FC comparado ao CT a TAU e uma redução em FC+TAU 

comparado ao FC. Em relação aos dados morfométricos, observou-se aumento da 

densidade e volume do espaço alveolar (Vv[a]) em FC comparado ao CT e TAU e 

diminuição da densidade de volume de septo alveolar (Vv[sa]) comparado ao CT e 

TAU. A administração de taurina demonstrou ser capaz de reduzir a inflamação e o 

estresse oxidativo induzido pela exposição à fumaça de cigarro em um curto período de 

tempo. 

Palavras-chave: cigarro; estresse oxidativo; antioxidante; taurina; inflamação 

pulmonar. 

 



 

 

ABSTRACT 

Cigarette smoke (CS) is considered the major risk factor for the development of chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD). CS presents a complex blend of more than 

7,000 chemical compounds. Among them, there is a large number of reactive oxygen 

species (ROS) that leads to the onset of oxidative stress. In vivo studies have 

demonstrated the benefits of using taurine, a β-amino acid, to decrease the inflammation 

and oxidative stress in the respiratory system. This study aimed to evaluate the effects 

of taurine on oxidative stress and inflammatory response in the lungs of mice exposed 

to CS. Fifty C57BL/6 male mice were divided into groups: control (CG), taurine 

(TAU), cigarette smoke (CSG), cigarette smoke + taurine (CSG + TAU). CSG and CSG 

+ TAU were exposed to four cigarettes three times a day for five days, using a CS 

inhalation chamber. TAU and CSG + TAU received 30 mg/kg/day of taurine via 

orogastric gavage twelve hours before being exposed to CS. Twenty-four hours after the 

last exposure to CS, the euthanasia of the animals was performed via anesthetic 

overdose in order to collect blood, bronchoalveolar lavage fluid (BALF) and samples of 

lung tissue for biochemical and histopathological analyses. The analysis of 

hematological parameters showed an increase in erythrocyte, hemoglobin and 

hematocrit levels in CSG compared to CG and TAU and there was a decrease in 

erythrocytes in CSG + TAU compared to CSG. Total blood leukocyte level was lower 

in CSG compared to CG and TAU and higher in CSG + TAU compared to CSG. There 

was an increase in total leucocytes in BALF in CSG compared to CG and TAU, 

however, there was a decrease in CSG + TAU compared to CSG. The differential count 

of inflammatory cells in BALF demonstrated an increase of macrophages in CSG 

compared to CG and TAU and there was a decrease in CSG + TAU compared to CSG. 

Regarding the immunoenzymatic assay, there was an increase in the concentration of 

tumor necrosis factor (TNF) and interleukin (IL) -17 in CSG and CSG + TAU 

compared to CG and TAU. There was an increase in IL-22 in CSG compared to CG and 

TAU and there was a decrease in CSG + TAU compared to CSG. In the analysis of the 

oxidative damages, there was an increase in lipid peroxidation and protein oxidation in 

CSG compared to CG and TAU and there was a decrease in CSG + TAU compared to 

CSG. Regarding the antioxidant superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) 

enzyme activities, there was an increase in CSG compared to CG and TAU and there 

was a decrease in CSG + TAU compared to CSG. There was an increase in alveolar 

space density volume (Vv[a]) in CSG compared to CG and TAU. There was a decrease 

in volume density of alveolar septum (Vv[sa]) in CSG compared to CG and TAU. The 

administration of taurine has been shown to be able to reduce the inflammation and 

oxidative stress induced by a short-term exposure to cigarette smoke. 

Keyword: cigarette smoke, oxidative stress; antioxidant; taurine; inflammation. 
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1. Introdução 

O tabagismo é considerado a segunda causa de morte no mundo pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) sendo um dos principais fatores de risco 

evitáveis à saúde e está associado à mortalidade por diversos tipos de câncer, doenças 

pulmonares e cardiovasculares (1, 2). Os riscos a longo prazo causados pela exposição à 

fumaça de cigarro (FC) têm sido estudados de forma intensiva e já estão bem 

estabelecidas (3, 4). A OMS estima que mais de 5 milhões de pessoas ao redor do 

mundo morram a cada ano devido ao uso do cigarro e muitas dessas mortes ocorrem de 

forma prematura, além disso, cerca de 600 mil pessoas morrerão pelos efeitos 

secundários do cigarro (5). No Brasil, a prevalência de usuários de produtos derivados 

do tabaco é de 15% (21,9 milhões de pessoas), quando comparados os gêneros, os 

homens apresentam percentuais mais elevados de usuários (19,2%) do que as mulheres 

(11,2%) (2). 

 Dentre as diversas complicações à saúde presentes em fumantes, a doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é considerada atualmente a maior causa de morte e 

um grande problema socioeconômico no mundo (6, 7). A DPOC é caracterizada pela 

limitação aérea que não é totalmente reversível, enfisema e geralmente está associada a 

uma resposta inflamatória anormal dos pulmões a partículas e gases nocivos devido ao 

aumento de citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão (8). 

A FC apresenta uma mistura complexa de mais de 7.000 compostos químicos 

como a nicotina e o monóxido de carbono e outras substâncias altamente tóxicas ao 

organismo humano (9-12).  Entre esses compostos, encontram-se um grande número de 

Espécies Reativas de Oxigênio (ERO), porém, por apresentarem uma meia vida curta, 

não refletem a magnitude dos problemas sistêmicos causados pelo tabagismo  (6, 13). 

Apesar disso, a FC possui substâncias que estimulam a produção de ERO no sistema 

biológico via sistema nicotinamida-adenina-dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, 

que uma vez ativada, catalisa a redução do oxigênio a ânion superóxido (O2-) e estudos 

têm mostrado que a FC apresenta na sua composição metais como o ferro, que uma vez 

introduzido no organismo por meio da FC pode catalisar a reação de Fenton nos 

pulmões e tecidos gerando o radical hidroxil (-OH•) (13-16).  

 A FC é capz de induzir uma potencial resposta inflamatória nos pulmões por 

intermédio de vários mecanismos causando o aumento no número de macrófagos e de        

neutrófilos. Toda essa produção exacerbada de ERO e da resposta inflamatória leva ao 
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desencadeamento do estresse oxidativo (13-16). O estresse oxidativo é caracterizado por 

um aumento transitório ou persistente dos níveis normais de ERO que é capaz de causar 

um distúrbio no núcleo celular e vias de sinalização, levando a modificação oxidativa de 

constituintes celulares que, se não contrabalançadas, podem culminar na morte celular 

através de necrose ou apoptose (17). 

Para reduzir os danos causados pelas ERO, o organismo humano desenvolveu 

um complexo sistema de defesa antioxidante. O termo antioxidante refere-se a qualquer 

molécula, que presentes em menores concentrações que a do substrato oxidável, possui 

poder de estabilizar ou desativar moléculas das ERO antes que ocorra ataque às células. 

Esse sistema é dividido em enzimático e não enzimático, no último grupo, os 

antioxidantes podem ser obtidos de forma endógena ou exógena (18, 19).  

Os antioxidantes enzimáticos mais eficientes incluem a Glutationa peroxidase 

(GPx), Catalase (CAT) e Superóxido dismutase (SOD) (18, 19).  Essas agem por meio 

de mecanismos de prevenção, impedindo ou controlando a ação das ERO. Já o sistema 

de defesa não enzimático inclui os antioxidantes dietéticos como o ácido ascórbico 

(vitamina C), α-Tocoferol e β-Caroteno (precursores de vitamina E e A), carotenóides, 

flavonóides, selênio e o aminoácido taurina (11, 18).  

A taurina (ácido -2 aminoetanosulfônico) é um β-aminoácido encontrado nos 

tecidos de mamíferos em concentrações milimolar, devido a sua baixa disponibilidade 

no plasma e fluidos extracelular, a taurina não é utilizada na síntese de proteína (18, 20, 

21).   Os níveis de taurina encontrados no coração (25-30 mM), cérebro (30-40 mM) e 

pulmão (11-17 mM) são maiores quando comparado aos outros tecidos, porém, sua 

maior concentração está nos neutrófilos (50 mM) e retina (50-70 mM) (21). 

Estudos têm demonstrado que a taurina pode atuar como um potente 

antioxidante, além de apresentar função anti-inflamatória (22, 23). O tratamento com 

taurina reduziu a resposta inflamatória, o estresse oxidativo e aumentou a atividade de 

enzimas antioxidantes na inflamação pulmonar aguda induzida por lipopolissacarídeo 

(LPS) em murinos (22). Estudos in vivo demonstrando os efeitos antioxidantes da 

taurina na inflamação e no estresse oxidativo causados pela fumaça de cigarro ainda são 

escassos, dessa forma, faz-se necessário estudos mais específicos a fim de avaliar o 

potencial anti-inflamatório e antioxidante da taurina nesse modelo experimental. 
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2 Revisão de literatura 

2.1 As consequências da exposição à fumaça de cigarro 

O consumo ativo do tabaco é reconhecido como principal fator no desenvolvimento 

de doenças cardíacas, câncer e doenças pulmonares como a DPOC, incluindo a bronquite 

crônica e o enfisema (4, 6, 11). A FC é composta por mais de 7.000 componentes, dessa 

forma, o pulmão do fumante é exposto a uma variedade de oxidantes da mais variada 

natureza (11, 12). Estima-se que o volume médio de aspiração em uma inalação de FC seja 

de 35 mL. O número médio de aspirações por cigarro é de 15, o que indica que um fumante 

inala 525 mL de fumaça por cigarro, 13L por dia para um maço/dia ou 5.000 L por ano (24). 

A FC pode ser dividida em duas fases, a fase de alcatrão ou de partículas e a fase 

gasosa, cada uma dessas é uma importante fonte de espécies reativas (24, 25). Na fase 

gasosa, a cada volume exalado da fumaça de cigarro contem 1015 espécies reativas e um 

grama de alcatrão tem 1017 espécies reativas, nessa fase, há uma maior concentração de 

monóxido e dióxido de carbono (24, 25). As quinonas e hidroquinonas estão em equilíbrio 

durante a fase de alcatrão com os radicais de semiquinona de longa duração, que reduzem o 

oxigênio em ânion superóxido. O ânion superóxido por sua vez pode sofrer uma única 

redução de elétrons para formar o peróxido de hidrogênio (H2O2), reação essa que é 

catalisada pela enzima SOD (24). Os produtos da combustão do cigarro são fontes de vários 

metais, incluindo cobre e ferro. Na presença desses metais, o H2O2 é eficientemente 

convertido pela reação de Fenton no radical -OH•,  que é uma ameaça oxidativa maior para 

o organismo (16, 18, 24, 26). Superóxido e semiquinonas podem reduzir o ferro do seu 

estado férrico (Fe3+) para o estado ferroso (Fe2+), o ferro no seu estado reduzido pode então 

catalisar a conversão de H2O2 em -OH•, um processo chamado de reação de Haber-Weiss 

(18, 24). A fase gasosa da FC contém uma maior quantidade de componentes reativos, que 

têm o potencial de induzir o estresse oxidativo e a inflamação, incluindo os aldeídos, tais 

como acetaldeído, acroleína e crotonaldeído. Em fumantes e pacientes com DPOC, já foi 

documentado um aumento nos níveis de acroleína no ar expirado condensado e na saliva 

(27). 

As partículas inaladas da FC depositam nas vias aéreas e nas superfícies das células 

epiteliais onde estimulam a NADPH oxidase, o recrutamento de macrófagos alveolares e de 
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células polimorfonucleadas resultando na liberação de O2- extracelular e de H2O2 (24). A 

quantidade de oxidantes liberados dos fagócitos alveolares dos fumantes é suficiente para 

induzir a oxidação e inativação do maior inibidor da elastase de neutrófilos, a α-1 

antitripsina. Os macrófagos alveolares dos fumantes são ativados para liberarem fatores 

quimiotáticos para neutrófilos que, por sua vez, quando são recrutados para os pulmões 

tendem a causar um desequilíbrio dos quadros oxidante/antioxidante e protease/antiprotease 

(10, 24). 

A exposição crônica à FC tem sido relatada por induzir ou potencializar o processo 

inflamatório por meio de vários mecanismos envolvendo diversos tipos celulares. As vias 

aéreas, as células epiteliais alveolares, os macrófagos residentes e as células dentríticas são 

os alvos celulares pulmonares iniciais da exposição à FC, em resposta, essas células 

produzem fatores quimiotáticos que recrutam células inflamatórias da circulação sistêmica, 

tais como macrófagos, neutrófilos e células T para o pulmão (11). Dessa forma, estudos têm 

relatado que a exposição crônica à FC pode alterar a atividade pró e anti-inflamatória das 

células em um processo inflamatório pulmonar, o que resultará em doenças pulmonares 

como enfisema, bronquite e DPOC (10, 11, 28). 
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2.2  A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

O tabagismo é o principal fator para o desenvolvimento e progressão da DPOC, 

doença que afeta entre 3 a 7 milhões de brasileiros e que leva cerca de 40 mil mortes a cada 

ano no Brasil (29). De acordo com o Departamento de Informática do Sistema único de 

Saúde (DATASUS) entre os anos de 2008 e 2015, a DPOC foi a causa de cerca de 877 mil 

hospitalizações em todo o Brasil, sendo considerada a terceira causa de morte no Brasil até 

2020 (29). No Brasil, de acordo com o Projeto Latino-Americano de Investigação em 

Obstrução Pulmonar (PLATINO), a prevalência de DPOC é de 15,8% nos adultos com 

idade acima de 40 anos (30). 

A DPOC é uma doença caraterizada pela limitação das vias aéreas que não é 

totalmente reversivo e está associada a uma resposta inflamatória crônica dos pulmões que é 

mediada pelo aumento da expressão de múltiplas proteínas inflamatórias, incluindo 

citocinas, quimiocinas, moléculas de adesão e enzimas inflamatórias (7, 8, 27, 31, 32). A 

DPOC consiste em quatro formas de lesões anatômicas: enfisema, remodelamento das vias 

aéreas inferiores, remodelamento vascular associado com hipertensão pulmonar e 

metaplasia/hipertrofia das glândulas mucosas dos brônquios associado com hipersecreção de 

muco (bronquite crônica clínica) (33), dessa forma, compõe o quadro de DPOC, o enfisema 

pulmonar e a bronquite crônica (32, 34). O enfisema pulmonar na DPOC apresenta como 

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, contribuem para a aceleração da 

perda funcional e morfológica com limitação lenta e gradual das trocas gasosas (35). A 

figura 1 representa um alvéolo normal e com enfisema.  
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Figura 1: Esquema anatômico representativo de um alvéolo no enfisema e um alvéolo normal. Adaptado de 

A.D.A.M Image, http://adamimages.com/Emphysema-Illustration/PI7850/F3 

Sabe-se que no enfisema ocorre um desequilíbrio entre as proteases que são enzimas 

que estimulam a degradação do tecido conjuntivo, e as antiproteases que inibem a ação das 

enzimas proteolíticas (32, 35). Estudos demonstraram que pacientes com DPOC 

apresentaram níveis elevados de elastase neutrófila, de metaloproteinases de matriz (MMP) 

e diminuição de antiproteases como a α1-antitripsina, a associação desses fatores podem 

contribuir para a gênese do enfisema na DPOC (35, 36). 

O infiltrado inflamatório de pacientes com DPOC é constituído por células 

inflamatórias do parênquima pulmonar e vias aéreas dos quais os macrófagos, neutrófilos e 

células T CD8+ são as mais importantes para o desencadeamento do processo inflamatório 

(32, 36). As vias aéreas epiteliais é a primeira linha de defesa contra a FC além de serem 

capazes de responder com a produção de citocinas pró-inflamatórias 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 neutrofílicos 

nos pulmões (27). 

http://adamimages.com/Emphysema-Illustration/PI7850/F3
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O sistema de defesa inato dos pulmões é constituído por cinco componentes: a 

barreira epitelial das vias aéreas, os macrófagos alveolares, as células dentríticas, os 

neutrófilos e as células natural killer (28, 37). Estudos têm demonstrado que na DPOC, a 

exposição à FC prejudica a defesa do organismo por destruir a barreira epitelial das vias 

aéreas, a função ciliar, a produção de peptídeos antimicrobianos, as respostas antivirais e 

aumentar a produção de muco. A FC pode afetar a funcionalidade da barreira epitelial das 

vias aéreas por meio de diversos mecanismos, incluindo a atividade oxidante direta e a 

sinalização dos receptores Toll-Like (TLR), que têm o papel de reconhecimento de padrões 

de receptores da imunidade inata (37). 
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2.3 A inflamação Pulmonar 

A inflamação é uma resposta de defesa que ocorre após dano celular causado por 

microrganismos, agentes físicos, químicos, necrose tecidual e/ou reações imunológicas. A 

reação inflamatória caracteriza-se por uma série de eventos inter-relacionados, entre os quais 

o aumento no fluxo sanguíneo, a permeabilidade vascular na região afetada, a exsudação de 

fluido (edema), a dor localizada, a migração e o acúmulo de leucócitos inflamatórios dos 

vasos sanguíneos para dentro do tecido, a formação de tecido de granulação e o reparo 

tecidual (38). 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 

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

citocinas liberadas, pode ter consequências  na forma de choque circulatório grave (39). 

Segundo Zuo et al, agentes tóxicos presentes na FC pode levar ao desenvolvimento 

de complexo sistema antígeno-anticorpo, esse por sua vez pode potencializar o surgimento 

de lesões periféricas e pulmonares (40). A FC está associada com a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias, a ativação de células inflamatórias e a restrição de mediadores anti-

inflamatórios, dessa forma, a inflamação sistêmica induzida pela exposição à FC é 

caracterizada pelo aumento de moléculas inflamatórias circulantes, tais como proteínas de 

fase aguda e citocinas pró-inflamatórias (40, 41). A reação inflamatória envolve uma série 

de eventos fundamentalmente semelhantes: irritação (que conduz à liberação de mediadores 

inflamatórios); modificações vasculares locais; exsudação plasmática e celular; lesões 

degenerativas e necróticas; juntos, esses eventos caracterizam os sinais clássicos da 

inflamação: rubor, calor, tumor, dor e perda da função (42). 

A principal forma que o sistema imune inato combate infecções e lesões em tecidos 

são pela inflamação aguda, processo que é mediado pelo acúmulo de leucócitos, proteína do 

plasma e fluido derivado do sangue. O acúmulo de células para um sítio inflamatório após 

estímulo ocorre a partir do contato e da rolagem dos leucócitos circulantes sobre as células 

endoteliais (39, 42). Neste processo, as células se aderem ao endotélio e migram do leito 

vascular para a área afetada, 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 da lesão (39, 42, 43). Ao transpassar o endotélio e 
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penetrar nos tecidos, os leucócitos devem interagir com proteínas da matriz extracelular. À 

medida que os leucócitos deixam os vasos sanguíneos perdem algumas de suas moléculas de 

superfície, como a L-selectina, e seguem para o foco inflamatório guiado por substâncias 

quimiotáticas. Essas substâncias são capazes de orientar o movimento das células por meio 

de um gradiente de concentração formado por substâncias endógenas ou exógenas a partir 

do sítio de lesão (42, 43). A figura 2 representa um esquema de migração de leucócitos para 

o sítio de inflamação. 

 

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 e integrinas. As selectinas medeiam a adesão fraca dos neutrófilos, as integrinas, a 

adesão forte e as quimiocinas ativam e estimulam a migração dos leucócitos para o foco inflamatório. Os 

monócitos e linfócitos T ativados usam os mesmos mecanismos para migrar para os locais de infecção. 

Adaptado de http://www.cours-pharmacie.com/immunologie. Acesso em 18fev2016. 

Os neutrófilos são células imunes inatas presente no tecido pulmonar em pequenas 

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

de infecção ou lesão onde exercem função fagocítica contra bactérias, fungos e vírus, e 

liberam substâncias que são tóxicas aos micro-organismos e lesivas aos tecidos, como 

metabólitos do oxigênio, proteases, fosfolipases e o óxido nítrico (36, 44). Em tabagistas, o 

número de neutrófilos estão aumentados no escarro e no lavado broncoalveolar (LBA), 

porém nas amostras de tecido pulmonares não é possível confirmar essa característica. 

Acredita-se que esse fato ocorra pela rápida migração dos neutrófilos para os alvéolos e pela 

heterogeneidade do processo inflamatório (36). 

http://www.cours-pharmacie.com/immunologie
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Os macrófagos alveolares (MA) residem na superfície do epitélio respiratório e, por 

isso, são frequentemente expostos ao ambiente externo. Como representantes pulmonares do 

sistema de fagócitos mononucleares, os macrófagos apresentam função de reconhecimento e 

fagocitose de patógenos e células apoptóticas, participam da apresentação de antígenos aos 

linfócitos e produzem mediadores da resposta aguda tais como, interleucina (IL) - 1β, IL-6 e 

fator de necrose tumoral (TNF) (36, 44, 45).  

 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 

(46) 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) (45). 

O número de MA está significativamente aumentado em pulmões de fumantes 

incluindo aqueles com DPOC (44). Evidências sugerem que o aumento de MA em fumantes 

saudáveis e com DPOC é acompanhado de uma supressão da funcionalidade fagocitária da 

célula, ou seja, pacientes com DPOC apresentam uma capacidade reduzida de fagocitar 

bactérias que são comumente encontradas nesses pacientes, tal como a Haemophilus 

influenza (41, 44). 

O processo inflamatório induzido pela FC reflete tanto a resposta imune inata, 

caracterizada pela infiltração celular dos neutrófilos e macrófagos, bem como a resposta 

imune adaptativa, envolvendo células B e T (46, 47). As células T são as mais abundantes 

durante a resposta inflamatória de pacientes com DPOC, onde as células T CD8+ e CD4+ 

podem ser encontradas nas vias aéreas e parênquima desses pacientes (46). A IL-17, também 

chamada de IL-17A, é produzida predominantemente pelas células CD8 e CD4, que são 

conhecidas respectivamente como células Th17 e Tc17, além disso, as Th17 liberam 

também outras citocinas como a IL-22 e TNF (48, 49). Essas três citocinas apresentam 

características pró-inflamatórias, além disso, a análise de LBA e soro de pacientes fumantes 

e portadores de DPOC, assim como amostras de tecido pulmonar de murino exposto à FC 

demonstraram níveis aumentados dos mediadores inflamatórios IL-22 e IL-17 (50-52).  
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2.4 O Estresse Oxidativo 

2.4.1 Os oxidantes 

O estresse oxidativo é um desequilíbrio que ocorre dentro da célula ou tecido/órgão 

definido como uma condição que surge quando há um desequilíbrio na sinalização redox e 

nas vias de controle (53). Estima-se que mais de 1 a 3 bilhões de espécies reativas de 

oxigênio são formadas nas células/dia, o que mostra a importância do sistema de defesa 

antioxidante para a saúde do organismo (54). 

A produção de ERO e de espécies reativas de nitrogênio (ERN) é parte integrante do 

metabolismo humano e é observada em diferentes condições fisiológicas, dentre as 

principais espécies reativas estão o ânion superóxido, o ânion peroxinitrito (ONOO-), o 

peróxido de hidrogênio, o óxido nítrico e o radical hidroxil  (55, 56). Assim, em baixas 

concentrações, as espécies reativas estão envolvidas em processos biológicos, como por 

exemplo, na fagocitose, fenômeno em que essas espécies são produzidas para eliminar o 

agente (57). As ERO  atuam de forma crítica na sinalização intracelular, a ativação do fator 

de transcrição fator nuclear kapa B (NFкB) em fagócitos, por exemplo, pode ser controlada 

por espécies reativas de oxigênio, tais como o ânion superóxido e peróxido de hidrogênio 

(16). Por outro lado, em altas concentrações produzem modificações adversas aos 

componentes celulares, tais como lipídeos, proteínas e ao ácido desoxirribonucleico (DNA) 

(57, 58). O estrese oxidativo contribui para muitas lesões teciduais incluindo o câncer, as 

doenças neurológicas, a aterosclerose, a hipertensão, a isquemia/perfusão, o diabetes, as 

doenças respiratórias agudas, a fibrose pulmonar idiopática, a asma e a DPOC (57). As 

principais espécies reativas são listadas no quadro 1. 
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Quadro 1 – Principais espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. 

Oxidante Fórmula Equação de reação 

Ânion superóxido O2
- NADPH + 2O2 ↔ NADP+ + 202

- + H+ 

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

Xantina + H2O2 + O2 ⇌ ác. Úrico + H2O2 

Radical hidroxil •OH  Fe2 + H2O2→ Fe3+ + OH- + •OH 

Àcido hipocloroso  HOCl H2O2 + Cl- → HOCl +H2O 

Radicais peroxila ROO• R• + O2  → ROO•
 

Radicais hidroperoxila HOO O2
- + H2O ⇌ HOO + OH- 

Óxido Nítrico NO L-arginina → NO• + L-citulina 

Peroxinitrito ONOO- O2
- + NO• → ONOO- 

Fonte: Adaptado de Birben et al, 2012. 

 

O principal local de produção de O2
- é na mitocôndria. Normalmente, os elétrons são 

transferidos por meio 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 (57-59). O O2
- também pode ser gerados por fagócitos, como neutrófilos, 

eosinófilos, monócitos e macrófagos através de um fenômeno metabólico definido como 

“burst” oxidativo em resposta a estímulos inflamatórios ou à infecção (57, 60). A liberação 

de reativos intermediários do oxigênio por fagócitos resulta da montagem e ativação do 

sistema NADPH-oxidase, um complexo enzimático que catalisa a doação de um elétron ao 

oxigênio molecular transformando-o em ânion superóxido (60). Uma terceira via de 

produção de ânion superóxido ocorre por meio da enzima xantina oxidase (XO). Essa 

enzima atua na conversão catalítica consecutiva de hipoxantina a xantina e de xantina a 

ácido úrico. Paralelamente, ocorre a produção de O2
- e de H2O2 (61). A via de produção de 

espécies reativas por meio da xantina oxidase é demonstrada na figura 3. 
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Figura 3: Metabolismo do ácido úrico. Produção de espécies reativas de oxigênio durante o processo de 

metabolização da hipoxantina em ácido úrico. Adaptado de Alcaíno et al, 2011. 

 

Os outros radicais livres derivados de oxigênio são os radicais peroxil (ROO.). A 

forma mais simples destes radicais é o radical hidroperoxil (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. Os hidroperóxidos lipídicos são muito instáveis e decompõem-se 

facilmente em 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 (57). 

Os metais pesados como ferro, cobre, mercúrio, níquel dentre outros são capazes de 

induzir a geração de espécies reativas e causar danos via a depleção a atividade de algumas 

enzimas por meio da peroxidação lipídica e reação com proteínas e DNA. Um dos mais 

importantes mecanismos de geração de espécies reativas mediado pelos metais é pela reação 
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de Fenton/Haber-Weiss. Superóxido e peróxido de hidrogênio podem interagir com metais 

em transição como ferro e cobre para formar o radical hidroxila (57).  

Metal3+ + O2
-        Metal2+ + O2 + OH- + •OH           Haber-Wiess 

Metal2+ + H2O2       Metal3+ OH- + •OH                 Reação de Fenton 

O estresse oxidativo induzido pela FC é responsável por desencadear uma série de 

reações celulares e moleculares, que incluem a ativação de cascatas de quinase e fatores de 

transcrição, a libertação de mediadores inflamatórios, o início da inflamação e a lesão 

celular e a apoptose. Consequentemente, o estresse oxidativo é o fator inicial na via pela 

qual a exposição à FC leva às doenças. Os principais fatores que são ativados durante o 

processo do estresse oxidativos são o NFkB (pró-oxidante) e o fator nuclear eritróide 

relacionado fator 2 (Nrf2; antioxidante). A ativação desses fatores é observada em pulmões e 

tecidos extrapulmonares. Uma expressão aumentada de mediadores pró-inflamatórios, 

incluindo citocinas e produtos de peroxidação de ácido araquidônico (leucotrienos, 

prostanóides, e isoprostanos), ocorre em fumantes. O produto final desta cascata de reações 

é a inflamação (pulmonar e sistêmica) e apoptose, todavia, se a resposta for prolongada, 

lesões fibróticas e neoplásicas podem surgir (16). A figura 4 mostra o esquema envolvendo a 

exposição à FC e suas consequências. 
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Figura 4: Esquema descrevendo cascata de evento e os efeitos biológicos da fumaça de cigarro. A exposição à 

fumaça de cigarro exacerba a produção de espécies reativas, seguida de sinalização celular, ativação de fatores 

de transcrição, liberação de mediadores inflamatórios e consequentemente o desenvolvimento de doenças. 

Adaptado de Fischer et al, 2015.  
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2.4.2 Os antioxidantes 

O organismo humano desenvolveu um complexo sistema de defesa antioxidante 

como forma de proteção contra os danos causados pelo estrese oxidativo (19). As enzimas 

antioxidantes convertem muitos oxidantes a moléculas menos reativas, sem que sejam 

consumidas ou inativadas pelos oxidantes (24). 

Os antioxidantes podem ser endógenos (enzimáticos) ou exógenos (não enzimáticos), 

obtidos por meio de dietas ou suplementos alimentares (19, 24). Os antioxidantes 

enzimáticos incluem as enzimas superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase (19, 

57). A enzima antioxidante SOD é a primeira linha de defesa para neutralizar o superóxido 

gerado em compartimentos citosólicos e mitocondriais da célula. A função dessa enzima é 

converter duas moléculas de ânion superóxido em H2O2 (62). Existem três isoformas de 

SOD presente nos humanos, a Cu, Zn-SOD encontrada no citosol (SOD1), a Cu, Zn-SOD 

(SOD3) presente na matriz extracelular e a Mn-SOD (SOD2) presente na matriz 

mitocondrial (19). O H2O2, por sua vez, é transformado em H2O por meio da ação das 

enzimas CAT ou GPx. A CAT realiza a quebra direta do peróxido de hidrogênio em 

oxigênio e água (62), a GPx compete com a CAT pelo H2O2 como substrato e realiza 

também a conversão do substrato em água (24). A figura 5 representa um esquema das 

principais enzimas antioxidantes. 
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Figura 5: Integração do sistema de defesa antioxidante. Por meio da reação de dismutação, a superóxido 

dismutase (SOD) catalisa a geração de peróxido de hidrogênio (H2O2) a partir do radical superóxido (O2•). As 

enzimas catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) se integram para impedir o acúmulo de H2O2 que, 

apesar de não ser um radical livre, é igualmente reativo e capaz de promover danos potenciais. O acúmulo 

dessa espécie reativa (H2O2) possibilita, por meio das reações de Fenton e Haber-Weiss, a geração do radical 

hidroxila (OH•), contra o qual não existe defesa enzimática. A GPx reduz o H2O2 à água, no entanto o faz à 

custa da conversão da glutationa reduzida (GSH) em oxidada (GSSG), essa última que promove ação oxidante 

em função da ligação dissulfeto existente em sua estrutura. Assim, é de extrema importância a ação da 

glutationa redutase (GR), responsável pela recuperação da glutationa reduzida (GSH), possibilitando a 

manutenção da integralidade do ciclo redox da glutationa e, consequentemente, do equilíbrio adequado entre os 

sistemas de defesa enzimáticos. (Barbosa et al, 2010). 

 

 
As GPx 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 

glutationa reduzida (GSH), para reduzir H2O2 e os peróxidos lipídicos em seus alcoóis 

correspondentes (57). A GSH é oxidada com a formação do radical GS•. Esse radical 

também é reativo, mas, reage rapidamente com um segundo radical formando GSSG 

(glutationa oxidada). Por sua vez, a GSSG é novamente reduzida a duas GSH pela enzima 

glutationa redutase (GR), um processo dependente de NADPH. (18, 24, 57) (figura 5). 

As respostas antioxidantes a exposição à fumaça de cigarro são extremamente 

importantes para manter a homeostase e garantir a sobrevivência do tecido pulmonar e 

muitas dessas respostas dependem da ativação da via do Nrf2 (24). Em resposta ao estresse 

oxidativo, o Nrf2 se dissocia da proteína Keap1 e segue em direção ao núcleo induzindo a 
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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 

(16, 24, 63, 64). A figura 6 ilustra esse mecanismo de regulação mediado pelo Nrf2. 
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Figura 6: Regulação das respostas antioxidantes mediada pelo fator nuclear eritróide 2 relacionado fator  2 

(Nrf2). Os mecanismos envolvidos são: (1) modificação do resíduo de cisteína de Keap1, (2) fosforilação de 

Nrf2 e (3) importação / exportação nuclear de Nrf2 através de importação ou exportação. Quando exportado, o 

Nrf2 pode sofrer ubiquitinação. No núcleo, Nrf2 heterodimeriza com outros fatores de transcrição de ZIP de 

leucina básicos (bZIP TF)  e a proteína de ligação ao elemento / p300 (CBP / p300), um co-activador para 

aumentar a transcrição dos genes antioxidantes (ARE). Finalmente, proteínas antioxidante protegem o 

organismo contra o estresse oxidativo. Adaptado de Boutten et al, 2010. 

 
 
 

O sistema de defesa antioxidante não enzimático inclui compostos de baixo peso 

molecular tais como, o ácido ascórbico (vitamina C), o α-Tocoferol e o β-Caroteno 

(precursores de vitamina E e A), os carotenóides, os flavonóides, o selênio, o ácido úrico e o 

aminoácido taurina (18, 19, 22). 
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2.5 A taurina 

 

2.5.1 Aspectos gerais 

 
     A taurina é um β- aminoácido encontrado no organismo de mamíferos, sendo o 

principal aminoácido livre dos tecidos, sua concentração no organismo humano varia em 

torno de 70 g para um indivíduo pesando 70 kg (65, 66). A taurina foi primeiramente 

descoberta em altas concentrações na bile do boi e seu nome originou-se do latim da espécie 

Bos taurus onde foi descoberta (67). Durante alguns anos a taurina foi considerada um 

aminoácido não essencial para os humanos pelo fato desse aminoácido não participar da 

síntese proteica (68, 69). A sua importância passou a ser considerada quando foi observado 

que bebês prematuros alimentados por nutrição parenteral total não conseguiam manter os 

níveis urinários e plasmáticos normais de taurina, ao contrário de bebês alimentados com 

leite materno (68). Dada sua distribuição e sua ampla funcionalidade na nutrição e 

sobrevivência celular, esses conceitos tornaram-se claramente impróprios (69). A estrutura 

química da taurina está representada na figura 7.  

 

 

    Figura 7: Estrutura molecular (esquerda) e atômica (direita) da taurina (21).  

 

As maiores concentrações de taurina são encontradas na retina (70 mM), leucócitos 

(50 mM), coração (25-30 mM), sistema nervoso central (SNC) (30-40 mM) e nos pulmões 

(11-17 mM), sendo que no fígado (10 mM) ocorrem as maiores variações nas concentrações 

por estas serem dependentes do consumo exógeno de taurina (21). 

No organismo humano, a taurina pode ser biossintetisada em grande parte no fígado 

ou pode ser obtida como parte da dieta normal, sendo a associação de taurina dietética, de 

seus aminoácidos precursores e da vitamina B6 essencial para a manutenção das 

necessidades corporais. Dietas deficientes nessa vitamina prejudica a síntese de taurina no 
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organismo (21, 65). A obtenção de taurina exógena pode ser feita pelo consumo direto de 

uma dieta rica em frutos do mar (8.270 mg/kg para crustáceos, 5.200 mg/kg para moluscos e 

6.550 mg/kg para mexilhões), pescada (1.720 mg/kg), carne escura de aves (2.000 mg/kg 

para frango e 3.000 mg/kg para peru) e seus derivados e no leite materno (40 µmol/100 ml) 

(65, 67, 70). O consumo estimado de taurina para onívoros é de 125-188 mg, porém, esses 

valores não podem ser extrapolados pelo fato de que tabelas atualizadas sobre o consumo 

desse aminoácido não estão disponíveis ainda. Além disso, a ingestão de bebidas energéticas 

que contém taurina em sua formulação tem aumentado a cada ano, o que interfere na 

estimativa de consumo desse aminoácido (67). 

A produção endógena de taurina é realizada a partir dos aminoácidos precursores 

metionina e cisteína. Esse processo envolve duas enzimas, a primeira é a cisteína 

dioxigenase, que promove a oxidação da cistina em cisteina ácido sulfínico na qual é 

descarboxilada pela enzima cisteína ácido sulfínico descarboxilase – enzima controle para a 

via- para produzir hipotaurina. Finalmente a hipotaurina é oxidada à taurina (18, 66, 67). O 

processo bioquímico da síntese de taurina é representado na figura 8. 

 

Cisteína 

 

 

Cisteína ácido sulfínico 

     

Ácido sulfínico descarboxilase 
 
 

   Hipotaurina 

 
 
 
 

      Taurina 
Figura 8: Processo bioquímico da síntese de taurina. A enzima cisteína dioxigenase catalisa a conversão de 

cisteína em cistina ácido sulfínico, que então é descarboxilada pela enzima ácido sulfínico descarboxilase em 

hipotaurina e finalmente essa é oxidada em taurina. Adaptado de Ripps et al, 2012. 
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A taurina proveniente da dieta é prontamente absorvida pelo intestino delgado e sua 

absorção é aumentada quando a dieta é pobre nesse aminoácido (66, 67). A excreção ocorre 

pelos rins por meio da urina ou conjugada com sais biliares e em última instância, a taurina 

pode ser excretada nas fezes (67). 

Devido a sua natureza zwiteriônica, a taurina apresenta uma alta solubilidade em 

água e baixa lipofilicidade, consequentemente, a sua difusão através de membrana lipofílica 

é lenta (66). A captação de taurina pode ser realizada por meio de dois mecanismos de 

transporte que controlam o movimento desse β-aminoácido por meio das microvilosidades 

em escova do intestino delgado: o transportador TauT (“taurine transport”) e o sistema PAT 

(“proton-coupled amino acid transporter”) (67). O transportador TauT é caracterizado por 

apresentar  uma alta afinidade e baixa capacidade de transportar taurina, esse transportador é 

dependente de Na+ e Cl- e eficiente na captura de taurina quando há baixas concentrações 

deste na luz intestinal. O sistema PAT, ao contrário do TauT, possui baixa afinidade e alta 

capacidade de transportar taurina, é dependente de H+ e pH e é eficiente quando há alta 

concentração de taurina na luz intestinal (67, 71). 

Uma das funções mais bem descritas da taurina, além de atuar na síntese de sais 

biliares, é na osmorregulação, dessa forma, esse β-aminoácido auxilia na proteção do 

organismo contra danos e destruição por meio da regulação da pressão osmótica. A taurina 

contida dentro da célula age como um regulador ou modulador quase perfeito da pressão 

osmótica por meio da membrana, respondendo a alterações na concentração iônica da célula 

que passa em qualquer das duas direções pela membrana, controlando assim o fluxo de água 

e restaurando o equilíbrio osmótico (66, 67). No fígado, os aminoácidos taurina e glicina 

conjugam-se com os ácidos biliares para formar sais biliares, os quais são excretados na bile. 

Os sais biliares conjugados com a taurina são detergentes mais solúveis em água do que 

conjugados de glicina e, portanto, tem maior capacidade de emulsificar as gorduras 

dietéticas (66). 

O tecido ocular, mais especificamente a camada externa da retina dos vertebrados, 

apresenta uma grande concentração de taurina. Estudos têm demonstrado que a privação de 

taurina leva a alterações degenerativas nos fotorreceptores e no epitélio pigmentado da retina 

em animais que não produzem níveis adequados desse aminoácido (69). A taurina ainda 

desempenha importantes funções em nível de sistema nervoso central (SNC) tais como 

neurorregulação, neurodesenvolvimento, modulação da excitabilidade neuronal, manutenção 

da função cerebelar e da liberação hormonal (69). A taurina atua também no sistema 

cardiovascular e estudos demonstraram que gatos com baixos níveis de taurina apresentaram 
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alterações características de cardiomiopatia, o mesmo foi observado em cães (72). Além 

dessas funções estudos têm demonstrado o potencial efeito antioxidante que a taurina 

apresenta sobre as espécies reativas que são produzidas no processo do estresse oxidativo 

(66, 69, 71, 73). 
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2.5.2 A taurina na defesa antioxidante 

 

Os pulmões são muito susceptíveis aos danos provocados pelas espécies reativas 

devido a sua constante exposição aos gases nocivos presentes no meio ambiente e também 

pelo contato direto à fumaça de cigarro (74). Porém, estudos sugerem que o dano oxidativo 

no sistema pulmonar é responsivo à terapia com taurina (20, 74, 75). 

 A taurina tem sido relatada por atuar nos três níveis de defesa antioxidante, uma vez 

que esse β-aminoácido é capaz de eliminar, reduzir e até mesmo interferir nas ações 

deletérias das espécies reativas (67). O principal mecanismo da atividade antioxidante da 

taurina está relacionado à formação de um conjugado com o ácido ribonucleico 

transportador (RNAt) mitocondrial para leucina e lisina formando o complexo 5-

taurinometiluridina, o que leva a uma eficiente tradução e decodificação das subunidades de  

proteínas mitocondriais, bem como auxilia na montagem da cadeia transportadora de 

elétrons (CTE) (76). Uma redução na tradução e decodificação dessas subunidades de 

proteínas está associada a uma maior produção de ERO pelos complexos I e III da CTE. 

Dessa forma, o efeito antioxidante está suportado no fato de que a taurina mantém de forma 

eficiente a tradução das subunidades de proteínas, principalmente as NADH desidrogenase 

subunidades ND5 e ND6 que estão presentes no complexo I da CTE (67, 76, 77). Um estudo 

que utilizou β-alanina como antagonista da taurina demonstrou que a depleção nos níveis de 

taurina mitocondrial, provoca uma redução das subunidades mitocondriais ND5 e ND6 que 

têm como função  e consequente diminuição na atividade do complexo I e III da CTE (77). 

A figura 9 representa o mecanismo de ação antioxidante da taurina a nível mitocondrial. 
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Figura 9: Mecanismo de ação da taurina a nível mitocondrial. A taurina em conjunto com o RNAt para leucina 

e lisina forma o complexo 5-taurinometiluridina. A adição de β-alanina inibe a formação desse complexo, o 

que leva a uma diminuição da tradução e decodificação das subunidades de proteínas, consequentemente há 

uma redução na atividade do complexo I da cadeia transportadora de elétrons, isso acarreta em diminuição da 

respiração e acúmulo de ânion superóxido. Adaptado de Jong et al,2012. 

 

A atividade antioxidante da taurina também pode ser estendida à NADPH oxidase, 

enzima que está associada à membrana de neutrófilos e é uma importante fonte de ERO no 

organismo (76). O O2
- formado é rapidamente convertido em H2O2 que possui atividade 

bactericida, porém, quando produzido em excesso pode levar a processos degenerativos das 

inflamações crônicas e outras doenças (60). Dessa forma, destaca-se a mieloperoxidase 

(MPO), uma proteína presente nos neutrófilos, sendo secretada no meio extracelular e 

fagolisossomal, envolvida no sistema enzimático microbicida dessas células. O seu mecanismo 

da ação envolve a reação de sua forma férrica com H2O2, levando a formação da MPO-I 

através da transferência de dois elétrons. A MPO I pode oxidar íons Cl- formando o ácido 

hipocloroso (HOCl) que é um mais potente bactericida (60). Esse ácido, por sua vez, reage 

com a taurina formando o composto taurina-cloramina (TauCl), que é um oxidante menos 

reativo e mais estável que o HOCl (60, 78). O mecanismo das reações da MPO está 

esquematizado na figura 10. 
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Figura 10: Ação da NADPH oxidase em neutrófilos ativos. Formação do composto taurina-cloramina a partir 

da sua conjugação com o ácido hipocloroso. Adaptado de Martins, 2010. 

 

Estudos demonstraram que a TauCl inibe a produção de mediadores inflamatórios 

como TNF, óxido nítrico, IL – 6, IL-8 e IL-12 (78). O mecanismo de atuação da taurina 

como inibidor dos mediadores inflamatórios ainda não é muito bem elucidado, porém, está 

descrito que a taurina atua inibindo a ativação do fator de transcrição nuclear NFκB, que é 

um fator de transcrição envolvido na síntese de citocinas e enzimas que produzem 

mediadores inflamatórios (78, 79). Além disso, a TauCl é capaz de aumentar a translocação 

do Nrf2 para o núcleo celular, o que vai levar a um aumento na transcrição de genes de 

enzima antioxidantes (70, 78). Esquema representativo da ação da taurina estão 

esquematizados na figura 11. 
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Figura 11: Esquema representando a formação de taurina cloramina durante a inflamação, na qual é utilizado 

mecanismos para inibição da produção de mediadores inflamatórios por células imunes. Adaptado de Schuller-

Levis et al, 2003. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos da taurina no estresse oxidativo e na resposta inflamatória 

pulmonar de camundongos C57BL/6 expostos à fumaça de cigarro. 

 

3.2 Objetivos específicos 

I. Avaliar os parâmetros hematológicos; 

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

III. Analisar os parâmetros de estresse oxidativo nos pulmões; 

IV. Avaliar marcadores inflamatórios; 

V. Analisar o padrão histológico do parênquima pulmonar. 
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4 Materiais e métodos 

4.1 Cuidados éticos 

Os procedimentos desta dissertação obedeceram aos Princípios Éticos da 

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

Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP) e foram aprovados sob o protocolo nº 

2015/08. (ANEXO). 

 

4.2 Animais 

Foram utilizados 50 camundongos machos da linhagem C57BL/6, com 8 a 10 

semanas de idade e massa corporal de aproximadamente 25 g, provenientes do biotério do 

Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os 

animais foram acondicionados no Laboratório de Nutrição Experimental (LABNEX) da 

Escola de Nutrição em caixa de polipropileno em grupos de cinco animais por caixa, com 

temperatura, umidade e luminosidade controladas e receberão água e ração padrão 

balanceada ad libitum.  
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4.3 Os grupos experimentais 

 

Os animais foram divididos em cinco grupos: 

Grupo controle (CT) - Os animais foram manipulados sob condições iguais aos grupos 

expostos à fumaça de cigarro, com ar ambiente (n=10); 

Grupo PBS (PBS) – Os animais receberam via gavagem orogástrica 200 µL de solução 

tampão PBS por cinco dias consecutivos (n=10); 

Grupo Taurina (TAU) - Os animais receberam via gavagem orogástrica por cinco dias 

consecutivos 200 µL de taurina (Sigma® 99%) em uma concentração de 30 mg/Kg/dia 

diluída em PBS (n=10); 

Grupo Fumaça de cigarro (FC) – Os animais, durante cinco dias, foram expostos à fumaça 

de cigarro, três vezes ao dia, totalizando 12 cigarros/dia (n=10); 

Grupo fumaça de cigarro e Taurina (FC+TAU) – Os animais foram expostos à fumaça de 

cigarro sob as mesmas condições do grupo FC, porém, 12 horas antes da exposição os 

mesmos receberam via gavagem orogástrica 200 µL de taurina (Sigma® 99%) em uma 

concentração de 30 mg/Kg/dia diluída em PBS por cinco dias consecutivos (n=10); 

 

4.4 As exposições à fumaça de cigarro 

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

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

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

inalação) durante cinco dias consecutivos. Os camundongos dos grupos FC e FC+TAU 

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

dentro de uma capela de exaustão. Cada cigarro foi acoplado a uma seringa plástica de 60 

ml, com a qual foi injetada a fumaça no interior da câmara de inalação. O procedimento de 

insuflar e desinsuflar a seringa foi finalizado com a queima do cigarro até o seu terço final, 

que durou em média 3 minutos. Um cigarro gerou aproximadamente 1L de fumaça que foi 

diluído em 30 L (capacidade da câmara). Portanto, a concentração de fumaça no interior da 

câmara foi de 3% por cigarro durante 6 minutos (que produziu concentrações de CO que 
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variam de 250 para 350 ppm no interior da câmara). Após este período, a câmara foi aberta 

para total exaustão da fumaça e, por 1 minuto, os animais tiveram contato com o ar 

ambiente, quando então, o procedimento foi repetido com os demais cigarros (28). Os 

animais considerados grupo controle foram submetidos às mesmas condições citadas acima, 

com exceção da utilização dos cigarros.  

Figura 12: Câmara de Inalação (40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 25 cm de altura) (28). 

4.5 A eutanásia 

Após 24 horas da última exposição, os animais foram eutanasiados por sobredose de 

sedativo. O sangue, o lavado broncoalveolar e os pulmões foram coletados para posteriores 

análises (28).  

4.6 A coleta do sangue 

Uma alíquota sanguínea de cada animal foi coletada por meio da punção cardíaca em 

tubos de polipropileno com 15 µL de anticoagulante e encaminhada ao Laboratório de 

Imunopatologia (LIMP) da UFOP para a realização das análises hematológicas.  
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4.6.1Parâmetros hematológicos 

 Para realização do hemograma e leucograma, o sangue foi homogeneizado e os 

parâmetros hematológicos avaliados no aparelho Bc2800vet auto Hematology Analyzer 

(Mindray® Bio-Medical Electronics Co. Ltda, Shenzhen, China). Os parâmetros 

determinados foram eritrócito, hematócrito, hemoglobina e leucócitos totais (80).  

 

4.6.2 O esfregaço sanguíneo 

Para a realização do esfregaço sanguíneo, 2 µL de sangue foi pipetado (pipeta 

automática) em uma das extremidades de uma lâmina histológica estéril, com uma lâmina 

extensora posicionada à 45º foi realizado um movimento firme e uniforme, deslizando-a 

sobre a lâmina histológica formando uma fina camada de sangue sobre a lâmina. As 

mesmas, foram coradas com o Kit Panóptico Rápido (Laborclin, Pinhais, Paraná, Brasil). 

Foram contados um total de 100 leucócitos por lâminas, os quais foram diferenciados em 

monócitos, neutrófilos e linfócitos (81). 

4.7 A coleta do lavado broncoalveolar (LBA) 

Imediatamente após a anestesia e sedação, o tórax de cada animal foi aberto para a 

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

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

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

no LBA, foi utilizada a câmara de Neubauer, onde foi colocado 10 µL do LBA e 30 µL de 

corante azul de tripano 0,2%, obtendo assim uma diluição de 1/4. Logo após, os leucócitos 

foram contados nos quatro quadrados encontrados nos extremos da câmara. Para a contagem 

diferencial de células no LBA, 250 µL das amostras foram cito-centrifugadas em uma 

centrífuga cytospin (Shandon, Waltham, MA, EUA) na qual foram colocadas lâminas e 

centrifugadas a 1.000 RPM. Após a obtenção das lâminas, estas foram coradas com o kit 

Panótico Rápido, através de 7 banhos de imersão em cada uma das três soluções distintas: 

metanol, eosina e azul de metileno. Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água 

corrente para a retirada do excesso de corantes, e secadas em temperatura ambiente. Um 

total de 100 células por lâmina foi contado utilizando o critério morfológico padrão (28). 



 

 

50 

 

4.8 A coleta dos pulmões 

4.8.1 O processamento histológico 

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

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

que fosse instilada, apenas no pulmão esquerdo, via traqueia, formalina tamponada 4% (pH 

7,2) a uma pressão de 25 cmH2O por 2 minutos. O pulmão esquerdo então foi removido e 

imerso em solução fixadora por 48 horas. Em seguida, o material foi processado da seguinte 

forma: banho em água corrente por 30 minutos, banho em álcool a 70% e 90% por 1 h cada 

etapa, 2 banhos em álcool a 100% por 1 h cada, 2 banhos de xilol de 1 h cada, 2 banhos em 

parafina de 1 h cada e inclusão em parafina. Após o processamento de rotina e inclusão em 

parafina, serão realizados cortes seriados a quatro micrômetros de espessura, que serão 

corados em hematoxilina-eosina (H&E) para a análise morfométrica (82). 

 

4.8.2 A 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  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 a um microscópio. O número de 

pontos (Pp) que atingirem os septos alveolares (Vv [sa]) e os espaços alveolares (Vv[a]) 

foram avaliados de acordo com o número total de pontos de um sistema teste (Pt). Então: Vv 

=  Pp/Pt. Para se obter amostras uniformes e proporcionais dos pulmões, 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 mm2foi analisada para determinar as 

densidades de volumes dos septos alveolares (Vv[sa]) e dos espaços alveolares (Vv[a]) em 

cortes corados em HE, respectivamente (28). 
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4.8.3 O homogeneizado pulmonar  

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

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

adicionados aos tubos de hemólise 0,1 g do pulmão direito com 1,5 mL de tampão (KPE), e 

homogeneizado em 5 repetições séricas, por meio de um homogeneizador de tecidos. Em 

seguida as amostras foram centrifugadas à 10.000 RPM durante 10 minutos e o 

sobrenadante foi coletado e armazenado à -80 ºC para as análises bioquímicas (82).  

4.9 Os biomarcadores do dano oxidativo e as defesas antioxidantes no parênquima 

pulmonar 

4.9.1 Os níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

A peroxidação lipídica foi determinada por meio do ensaio de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico utilizando o método de Buege et al (83). A determinação da 

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

a lipídeos oxidados. Para isso utilizamos 100 mg do parênquima pulmonar que foram 

homogeneizados com 1 mL em tampão KPE por 10 minutos a 4º C. O sobrenadante foi 

retirado e usado como amostra biológica. 200 μL do sobrenadante do homogenato foram 

pipetados no eppendorf e completado com 300 μL de solução tampão (KPE), obtendo-se um 

total 500 μL de material. Em seguida, foi adicionado ao recipiente contendo o material 250 

μL de ácido tricloroacético (TCA) (28% p/v em HCL 0,25N), 250 μL TBA (1% em ácido) e 

0,125 μL de butil-hidroxitolueno (BHT).  O material obtido foi passado no vórtex, 

transferido para tubos criogênicos e submetidos à banho maria à 95 ºC por 15 minutos. Após 

esse período, o material foi resfriado em gelo por 5 minutos e transferido para eppendorf.  O 

precipitado foi removido por centrifugação a 1000 xg por 15 minutos a 4º C, e a absorbância 

do sobrenadante foi determinada a 532 nm. Os resultados foram expressos em nmol/mg 

proteína. 
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4.9.2 A Proteína Carbonilada 

Para determinação da concentração de proteína carbonilada foi utilizado o método 

descrito por Levine (84). Nessa análise, 250 μL do sobrenadante pulmonar foi precipitado 

com 250 μL de TCA 10% e centrifugado a 5000 rpm por 10 minutos a 4ºC. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi tratado com 250 μL de 2,4-

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

passado no vórtex a cada 15 minutos. Posteriormente a incubação, foi administrado 250 μL 

de TCA 10% seguido de centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado lavado com 500 μL do composto etanol/acetato de etila (1:1). O 

material foi centrifugado a 5000 rpm por 10 minutos a 4ºC. Essa etapa foi realizada duas 

vezes para a completa remoção do DNPH. Posteriormente, o sobrenadante foi novamente 

descartado e o precipitado dissolvido em 1 mL de dodecil sulfato de sódio (SDS) 6% 

seguido por centrifugação a 100000 rpm por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi lido em 

espectrofotômetro a 370 nm. Os resultados foram expressos em nmol/mg proteína. 

 

4.9.3 As Proteínas Totais 

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

Método de Bradford (85). 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 465 nm para 595 nm. Para essa análise uma curva padrão foi 

reproduzida por meio de concentrações crescentes da proteína albumina, para isso, 0,01g de 

albumina foi dissolvida em 1000 μL de água Mili-Q. A partir dessa solução inicial,  foi 

utilizado 200 μL adicionado em 3,8 mL de água Mili-Q, obtendo-se um total de 4 mL de 

solução na concentração de 0,5 mg/mL. Os demais pontos da curva são detalhados no 

quadro 2:  
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Quadro 2: Curva padrão de albumina: 

Curva de diluição 

albumina (mg/mL) 

Albumina 

0,01g/mL 

(µL) 

Água Mili-Q 

(µL) 

0,5 1000 * 

0,4 800 200 

0,3 600 400 

0,2 400 600 

0,1 200 800 

0,05 100 900 

 

Para a solução de Comassie azul foi realizada a diluição em água Mili-Q na 

concentração de 4:1 (água Mili-Q: Solução Comassie azul). Feito a curva padrão e a diluição 

da solução Comassie, pipetou-se na placa de ELISA 10 µL de albumina padrão em cada 

ponto da curva, em seguida foram adicionados em cada poço correspondente 2 µL de 

amostra do homogenato pulmonar diluído em 8 µL de água Mili-Q.  Posteriormente, 190 µL 

de Solução Comassie azul diluída foi pipetada em todos os poços da placa. A placa foi 

incubada em temperatura ambiente por 30 minutos e a leitura foi realizada em leitor de 

ELISA (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA) a 595 nm.  

 

4.9.4 A atividade da superóxido dismutase (SOD) 

A atividade da SOD foi medida no tecido de acordo com o método de Marklund e 

colaboradores (86) que se baseia na capacidade da enzima em inibir a auto-oxidação do 

pirogalol.  Os reagentes de trabalho utilizados foram: fosfato de potássio monobásico 

(KH2PO4), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), Pirogalol, MTT (brometo de 3-[4,5-

dimetiltiazol-2H]-2,5-difenilterazolio) e DMSO (dimetilsulfóxido). Para a realização da 

dosagem, fragmentos de 100 mg do tecido foram homogeneizados com 1 mL de tampão 

fosfato (50 mM), pH 7,0, em seguida, centrifugados por 10 minutos a 12.000 rpm a 4 °C. O 

sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra biológica. A confecção das dosagens nas 

amostras utilizando a placa de Elisa seguiu a sequência de adições de reagentes, conforme a 

tabela a seguir. 
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Tabela 1: Reagentes utilizados para a dosagem. 

 

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

de DMSO foram adicionados às mesmas para parar a reação. As absorbâncias foram lidas no 

leitor de Elisa em um comprimento de onda de 570 nm. Para o cálculo da atividade de SOD, 

foi subtraído o resultado obtido da amostra pelo valor encontrado do branco e, a seguir, foi 

dividido esse valor pelo padrão. Esta concentração foi representada em U/mg ptn. 

 

4.9.5 A atividade da catalase (CAT) 

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

H2O2 em água e O2 molecular, conforme descrito por Aebi (87). Para a preparação da 

amostra biológica 100 mg do tecido foram homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato 

0,1 M (pH 7,2) e em seguida, foram centrifugados por 10 minutos a 10.000 rpm a 4 °C. O 

sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra biológica. 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) 

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 a 240 nm, durante 60 segundos, com 

registros a cada 10 segundos.  
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4.10 Os ensaios imunoenzimáticos no lavado broncoalveolar 

As análises de TNF, IL-22 e IL-17, foram realizadas em amostras do LBA, para os 

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

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

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

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

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

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

bloqueadas com 100 µl/poço de uma solução contendo PBS-BSA 1%, durante 1 hora a 

temperatura ambiente. A seguir as placas foram novamente lavadas. As amostras foram 

aplicadas em um volume de 100 µl para cada poço. Paralelamente, a proteína investigada foi 

diluída em várias concentrações para o estabelecimento da curva padrão e, a seguir, foi 

realizada incubação por 2 horas em temperatura ambiente. Os anticorpos secundários 

(anticorpo de detecção), após os poços serem devidamente lavados, foram diluídos em PBS-

BSA 0,1% e incubados por 2 horas à temperatura ambiente. A placa foi novamente lavada e 

100 µl de estreptoavidina ligada à peroxidase (na diluição recomendada pelo protocolo de 

cada kit) em PBS-BSA 0,1% foram adicionados à placa e a mesma incubada por 20 minutos 

à temperatura ambiente. O cromógeno escolhido para revelação foi a Tetrametilbenzidina 

(Color Reagent B - R&D Systems, Minneapolis, USA). 5 ml do cromógeno foi adicionado a 

5 ml de água oxigenada (H2O2) fornecida pelo mesmo fabricante (Color reagent A - R&D 

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

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

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

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

de onda de 450 nm, imediatamente após a adição de H2SO4 para o bloqueio das reações. A 

quantificação das quimiocinas e citocinas presentes nas amostras foi determinada baseada na 

densidade óptica obtida com a curva padrão dos peptídeos, analisadas pelo software 

SOFTmax PRO 4.0 (88). 
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4.11 As Análises estatísticas 

Para os dados com distribuição normal foi utilizada a análise de variância univariada 

(ANOVA one-way) seguida pelo pós-teste de Tukey e os dados foram expressos em média ± 

erro padrão da média. Para os dados não paramétricos foram utilizado o teste KrusKal-

Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn’s, os dados foram apresentados em mediana, valor 

mínimo e valor máximo 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 Dados hematológicos 

Os parâmetros hematológicos foram mensurados por meio dos dados de hemograma 

e leucócitos totais. A tabela 2 mostra os valores de eritrócitos, hemácias e hemoglobina dos 

grupos experimentais. Podemos observar que a exposição à fumaça promoveu um aumento 

de eritrócitos quando comparado ao CT, PBS e TAU, o grupo FC+TAU mostrou uma 

redução quando comparado ao FC. Houve um aumento significativo de hemoglobina e 

hematócrito em FC e FC+TAU quando comparados ao CT, PBS e TAU. Foram realizadas 

as análises dos dados de leucócitos totais e a contagem diferencial do esfregaço sanguíneo, 

onde podemos observar que a fumaça de cigarro promoveu uma redução significativa de 

leucócitos totais quando comparado a CT, PBS e TAU, entretanto, esses valores foram 

maiores em FC+TAU quando comparado ao FC. Em relação à contagem diferencial, foi 

observada diferença significativa somente para linfócitos no grupo FC quando comparado ao 

CT (Tabela 3). 

Tabela 2: Parâmetros hematológicos dos grupos experimentais. 

 CT PBS      TAU           FC FC+TAU 

Eritrócito 

(x106/mm3) 

 

8,37 ± 0,13 

 

8,14 ± 0,20 

 

8,11 ± 0,08 

 

 

9,21 ± 0,16a,b,c 

 

8,47 ± 0,22d 

Hematócrito 

(%) 

 

38,95 ± 0,63 

 

37,90 ± 0,89 

 

37,55 ± 0,63 

 

43,35 ± 0,51a,b,c 

 

43,55 ± 0,65a,b,c 

Hemoglobina 

(g/dL) 

 

 

12,98 ± 0,21 

 

 

 

12,63 ± 0,29 

 

 

12,52 ± 0,21 

 

 

14,45 ± 0,17a,b,c 

 

 

14,52 ± 0,21a,b,c 

CT: controle; PBS: tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: fumaça de cigarro + 

taurina. A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo CT; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo PBS, a letra (c) representa 

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

significativa entre os grupos quando comparado ao grupo FC. Dados expressos em média ± EPM e foram 

analisadas pelo One-way ANOVA seguido pelo pós teste de Tukey (p<0,05) n=10. 
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Tabela 3: Contagem total e diferencial de células brancas no sangue dos grupos 

experimentais 

 CT PBS      TAU           FC FC+TAU 

Leucócitos 

(x10³/mL) 

 

Monócitos 

(x10³/mL) 

 

Linfócitos 

(x103/mL) 

 

Neutrófilos 

(x103/mL) 

4,32 ± 0,20 

 

 

0,43 ± 0,13 

 

 

3,30 ± 0,27 

 

 

0,57 ± 0,14 

4,18 ± 0,32 

 

 

0,14 ± 0,05 

 

 

3,15 ± 0,42 

 

 

0,89 ± 0,16  

4,26 ± 0,45 

 

 

0,31 ± 0,09 

 

 

2,99 ± 0,25 

 

 

0,97 ± 0,19 

2,74 ± 0,13a,b,c 

 

 

0,22 ± 0,04 

 

 

2,14 ± 0,19a 

 

 

0,38 ± 0,08 

3,53 ± 0,15d 

 

 

0,11 ± 0,02 

 

 

2,64 ± 0,04 

 

 

0,78 ± 0,12 

 

CT: controle; PBS: tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: fumaça de cigarro + 

taurina. A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo CT; a letra 

(b) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo PBS, a letra (c) representa 

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

significativa entre os grupos quando comparado ao grupo FC. Dados expressos em média ± EPM e foram 

analisadas pelo One-way ANOVA seguido pelo pós teste de Tukey (p<0,05) n=10. 
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5.2 Análise inflamatória no lavado brocoalveolar 

5.2.1 Influxo de células no lavado broncoalveolar  

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

à fumaça de cigarro foram determinados a quantidade de leucócitos totais e diferenciais 

(macrófagos, neutrófilos e linfócitos) presentes no lavado broncoalveolar dos grupos 

analisados e os resultados obtidos estão representados na tabela 4. A exposição à fumaça de 

cigarro promoveu um aumento significativo no influxo de células quando comparado ao CT, 

PBS e TAU. Foi observada uma redução do influxo celular em FC+TAU quando comparado 

ao grupo FC. Para a contagem diferencial, houve aumento de macrófago em FC quando 

comparado ao CT, PBS e TAU, porém, a exposição associada a administração de taurina 

reduziu o influxo de macrófago quando comparada ao FC. 

Tabela 4: Influxo de células inflamatória no lavado broncoalveolar dos grupos 

experimentais. 

 CT PBS      TAU FC FC+TAU 

Leucócitos 

(x10³/mL) 

 

122,00 ± 5,83 138,00 ± 8,00 130,00 ± 7,07 160,00 ± 7,07a,b,c 112,00 ± 8,60d 

Macrófagos 

(x10³/mL) 

117,32 ± 5,45 127,90 ± 9,23 122,16 ± 4,51 151,60 ± 6,81a,b,c 106,1 ± 7,26d 

Linfócitos 

(x10³/mL) 

 

  3,90 ± 0,96 

 

   3,82 ± 1,46 

 

   4,20 ± 2,01 

 

     5,40 ± 2,55 

 

      0,66 ± 0,28 

Neutrófilos 

(x10³/mL) 

 

  0,78 ± 0,32 

 

   6,28 ± 1,55 

 

   3,90 ± 1,73  

 

    3,72 ± 1,85 

 

     5,24 ± 1,38 

CT: controle; PBS: tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: fumaça de cigarro + 

taurina. A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo CT; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo PBS, a letra (c) representa diferença 

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

os grupos quando comparado ao grupo FC. Dados expressos em média ± EPM e foram analisadas pelo One-way 

ANOVA seguido pelo pós teste de Tukey (p<0,05) n=10. 
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5.2.2 Ensaios imunoenzimáticos no lavado broncoalveolar 

As análises imonoenzimáticas realizadas no lavado broncoalveolar para determinar a 

níveis dos marcadores inflamatórios demonstraram aumento na concentração de TNF- α 

(pg/ml) (Figura 13 A) em FC e FC+TAU (261,10 ± 17,24 e 261,40 ± 9,20 respectivamente) 

quando comparado ao CT (164,20 ± 25,51), PBS (168,60 ± 10,79) e TAU (184,90 ± 11,87). 

Para IL-17 (pg/ml) (Figura 13 B) também foi observado aumento em FC e FC+TAU (294,60 

± 16,89 e 335,20 ±30,30 respectivamente) quando comparado ao CT (169,00 ± 18,10), PBS 

(183,20 ± 23,36) e TAU (187,10 ± 20,10). Os níveis de IL-22 (pg/ml), em FC (735,80 ± 

46,89) foram maiores quando comparado aos grupos CT (409,90 ± 62,22), PBS (371,10 ± 

22,35) e TAU (474,50 ± 31,13), porém, uma redução desses níveis foi observada em 

FC+TAU (547,70 ± 32,47) quando comparado a FC conforme demonstrado na figura 13. 

 

Figura 13: Análise de marcadores inflamatórios no lavado broncoalveolar dos grupos experimentais. CT: controle; PBS: 

tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: fumaça de cigarro + taurina. A letra (a) representa 

diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo CT; a letra (b) representa diferença significativa entre 

os grupos quando comparados ao grupo PBS, a letra (c) representa diferença significativa entre os grupos quando 

comparados ao grupo TAU e a letra (d) representa diferença significativa entre os grupos quando comparado ao grupo FC. 

Dados expressos em média ± EPM e foram analisadas pelo One-way ANOVA seguido pelo pós teste de Tukey (p<0,05) 

n=10. 
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5.3 Pulmão 

5.3.1 Análises do estresse oxidativo nos pulmões 

Para avaliar o estresse oxidativo induzido pela exposição a curto tempo à fumaça de 

cigarro, usamos a formação de TBARS como índice de peroxidação lipídica e mensuramos 

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

resultados obtidos estão representados na Tabela 6. Os níveis de peroxidação lipídica 

aumentaram significativamente em FC quando comparado a CT, PBS e TAU, porém, houve 

uma redução no dano lipídico em FC+TAU quando comparado a FC. Foi observado um 

aumento na atividade da enzima SOD no grupo FC quando comparado aos grupos CT, PBS 

e TAU e uma redução da atividade no grupo FC+TAU quando comparado a FC. Para a 

enzima CAT, foi observada uma diminuição da atividade em FC+TAU quando comparado a 

FC. A exposição à fumaça de cigarro promoveu um aumento significativo na atividade de 

CAT quando comparado aos CT e TAU. 

Tabela 5: Avaliação dos marcadores de estresse oxidativo no parênquima pulmonar dos 

grupos experimentais. 

 CT PBS      TAU           FC FC+TAU 

TBARS 

(nmol/mg ptn) 

 

1,20 ± 0,10 0,90 ± 0.03 0,82 ± 0,07 1,88 ± 0,15a,b,c 0,97 ± 0,04d 

PROTEÍNA 

CARBONILADA 

(nmol/mg ptn) 

 

5,90 ± 0,51 5,44 ± 0,57 5,21 ± 0,48 10,62 ± 1,33a,b,c 5,84 ± 0,61d 

SOD  

(U/mg ptn) 

 

20,32 ± 0,79 16,39 ± 1,69 15,13 ± 1,47 26,01 ± 1,78a,b,c 15,01 ± 0,26d 

CAT  

(U/mg ptn) 

0,30 ± 0,02 0,40 ± 0,00 0,30 ± 0,02 0,46 ± 0,02a,c 0,31 ± 0,01d 

CT: controle; PBS: tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: fumaça de cigarro + 

taurina. A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo CT; a letra (b) 

representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo PBS, a letra (c) representa 

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

significativa entre os grupos quando comparado ao grupo FC. Dados expressos em média ± EPM e foram 

analisadas pelo One-way ANOVA seguido pelo pós teste de Tukey (p<0,05) n=10. 
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5.3.2 Análises estereológicas 

As análises estereológicas (Figura 14) foram realizadas para avaliar a influência da 

exposição à FC e da administração da taurina sobre a histoarquitetura do parênquima 

pulmonar. Conforme pode ser observado na Figura 14A houve aumento de Vv [a] no grupo 

FC (63,91 (52,19-78,13)) quando comparado ao CT (37,50 (28,13-66,88)), PBS (44,69 

(32,19-51,56)) e TAU (34,38 (29,69-47,81)), em contrapartida, observamos uma diminuição 

de Vv[sa] no grupo FC (36,10 (21,88-47,88)) comparados com CT (62,50 (33,13-71,88)), 

PBS (55,32 (48,44-67,81)) e TAU (65,63 (50,31-70,31)) (Figura 14B). A figura 15 demonstra 

por meio de fotomicrografia o aumento de Vv[a] e redução de Vv[sa]. 

 

Figura 14: Análise estereológica pulmonar. Vv[a] densidade de volume alveolar, Vv[sa] densidade de septo de 

volume alveolar. CT: controle; PBS: tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: 

fumaça de cigarro + taurina. A letra (a) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao 

grupo CT; a letra (b) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo PBS, a letra 

(c) representa diferença significativa entre os grupos quando comparados ao grupo TAU. Os dados estão 

expressos como mediana ± mínimo e máximo e foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido pelo pós-

teste de Dunn’s (p< 0,05) n=10.  
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Figura 15: Fotomicrografia de cortes de pulmão coradas com hematoxilina e eosina. 40X. CT: controle PBS: 

tampão fosfato-salino TAU: taurina; FC: fumaça de cigarro; FC+TAU: fumaça de cigarro + taurina. Asteriscos 

indicam aumento da densidade de volume do espaço alveolar (Vv[a]) e setas indicam diminuição da densidade de 

volume de septo alveolar (Vv[sa]). 
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6. Discussão 

No presente estudo, foram avaliados os efeitos da administração da taurina no 

desequilíbrio redox e na inflamação pulmonar induzida pela exposição em curto prazo 

(cinco dias) à fumaça de cigarro. Para tanto, foram avaliados primeiramente as alterações 

hematológicas dos grupos experimentais, onde foi observado um aumento nos níveis de 

eritrócito, hematócrito e hemoglobina no grupo exposto. As células vermelhas do sangue são 

frequentemente expostas por um longo período de tempo aos constituintes da fumaça de 

cigarro, desempenhando um papel importante na integração metabólica e na suplementação 

de oxigênio e nutrientes para os tecidos (89). Umas das primeiras células expostas a esses 

constituintes são os eritrócitos, devido ao seu papel como transportadores de oxigênio e de 

óxido nítrico, os eritrócitos estão em constante contato com espécies reativas resultando no 

estresse oxidativo (12, 90). Vários são os fatores que podem levar à formação de substâncias 

oxidantes nos eritrócitos, dentre esses, está à idade, processo inflamatórios e a eriptose 

(processo de apoptoses das células vermelhas do sangue), além disso, a maior fonte de ERO 

nos eritrócitos é a hemoglobina, que sofre uma auto-oxidação para produzir O2
- (12). Como 

consequência, os eritrócitos possuem um amplo sistema de defesa antioxidante composto 

pela superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e glutationa redutase, além do 

sistema enzimático metahemoglobina redutase/NADH/glicólise, que atua mantendo a 

hemoglobina na sua forma ativa, ou seja, capaz de transportar oxigênio para os tecidos (12, 

90). Acreditamos que o aumento observado no nosso trabalho nos níveis de eritrócitos no 

grupo exposto pode estar associado à tentativa do organismo em combater os efeitos 

deletérios da FC e também em aumentar a oferta de oxigênio, por outro lado, a redução 

desses níveis no grupo exposto e que foi administrado à taurina pode estar associado a um 

possível efeito protetor da taurina nos eritrócitos contra os danos oxidativos.  

Sabe-se que a FC é capaz de aumentar os níveis de hemoglobina e hematócrito 

mediada pela exposição ao monóxido de carbono, dessa forma, o monóxido de carbono liga-

se a hemoglobina para formar a carboxihemoglobina, forma inativa da hemoglobina que é 

incapaz de transportar oxigênio para os tecidos. Para compensar a redução no transporte de 

oxigênio, o organismo de fumantes mantém uma alta concentração de hemoglobina quando 

comparados com não fumantes (91). Outra alteração química que pode ocorrer na 

hemoglobina resultante da ação da FC é a formação da metahemoglobina (MetHb) na qual o 

ferro da hemoglobina está em estado férrico (Fe3+) e não em estado ferroso (Fe2+) (90, 92). 

Com o ferro oxidado, a hemoglobina torna-se incapaz de transportar oxigênio (O2), uma vez 
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que o O2 só se liga à hemoglobina no estado ferroso, sendo assim, a formação de  MetHb 

reduz a capacidade de transportar O2 para os tecidos (92).  Nosso trabalho demonstrou um 

aumento nos níveis de hemoglobina em ambos os grupos expostos à FC, Ahmad e 

Mahmood em 2014 relataram que a taurina é capaz de aumentar o transporte de oxigênio por 

inibir a conversão da hemoglobina em MetHb (90), sendo assim, nós acreditamos que os 

níveis aumentados encontrado nesse estudo se deve a esse potencial efeito da taurina. 

Os danos pulmonares provocados pela FC levam a um processo inflamatório e a um 

comprometimento do sistema imune, além de aumentar a virulência de patógenos que 

colonizam as vias aéreas (93).  Dessa forma, para reverter o processo inflamatório e 

combater os patógenos, leucócitos circulantes do sangue são ativados e recrutados para os 

sítios de inflamação (94). No presente estudo observamos uma redução nos níveis 

sanguíneos de leucócitos totais no grupo exposto à FC e a administração de taurina 

concomitantemente com a exposição levou a um aumento dos níveis circulantes desse 

marcador inflamatório, o que nos leva a acreditar que os leucócitos foram recrutados para o 

tecido pulmonar a fim de estabilizar os efeitos nocivos provocados pela FC, por outro lado, a 

taurina demostrou ser capaz de reverter esse processo inflamatório retornando com os níveis 

de leucócitos totais circulantes ao basal. Segundo Chang et al (95) e Rufino et al (36) a 

inalação de partículas nocivas, como as encontradas na FC leva a um recrutamento de 

células inflamatórias, incluindo linfócitos T CD8+  para as vias aéreas e pulmão. A redução 

nos níveis de linfócitos sanguíneos encontrada nesse trabalho corrobora com os dois estudos 

citados anteriormente, uma vez que pode ter ocorrido o recrutamento dessas células para o 

sítio de inflamação. 

Para avaliar se o curto tempo de exposição à FC foi capaz de gerar um influxo de 

células inflamatórias do sangue periférico para o tecido pulmonar, nós avaliamos o lavado 

broncoalveolar dos grupos experimentais e observamos maior influxo de leucócitos totais e 

de macrófagos nos animais expostos à FC. Esses dados corroboram com estudo de Campos 

et al (28) onde foi realizada uma análise temporal do influxo celular em camundongos 

C57BL/6 expostos à FC, e com o estudo de Bezerra et al (96), que observaram um aumento 

de macrófagos no LBA de camundongos C57BL/6 expostos à FC. A inalação de partículas 

presentes na FC induz a uma resposta local nos pulmões que é iniciada por macrófagos 

alveolares e células epiteliais das vias aéreas. Os macrófagos são células potentes na 

produção de mediadores pró-inflamatórios, durante o processo inflamatório há mobilização 

de células inflamatórias da medula espinhal para o tecido seguido da sua ativação, uma vez 
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ativados, os macrófagos liberam mediadores inflamatórios e fatores quimiotáticos 

potencializando a resposta inflamatória (45, 97). Por outro lado, foi observado nesse 

trabalho que a administração de taurina reduziu o influxo de células inflamatórias no LBA 

dos animais expostos, esse dado corrobora com o estudo de Bhavsar et al que demonstraram 

uma redução de células inflamatórias no LBA de hamsters fêmeas expostas a LPS e 

suplementadas com taurina por cinco dias consecutivos (22).  

Nesse estudo, foi realizado o ensaio imonoenzimático a fim de analisar o 

envolvimento da citocina TNF e das IL-17 e IL-22 no processo inflamatório pulmonar, dessa 

forma, foi observado um aumento nos níveis dessas citocinas nos animais expostos à FC. 

TNF- α é uma potente citocina com propriedades pró-inflamatória que tem um papel crítico 

na patogênese de várias doenças inflamatórias crônicas, como por exemplo, na DPOC (98, 

99) e são produzidas principalmente por células da linhagem monocítica como macrófagos, 

células de Langerhans, células Kupffer e macrófagos alveolares, sua biossíntese é 

extremamente controlada, sendo que a sua expressão genética é regulada por fatores de 

transcrição como NFκB e pelo fator nuclear de células T ativadas (NFAT) (98). No estudo 

de Pena et al, também foi observado um aumento nos níveis de TNF no LBA de 

camundongos C57BL/6 expostos à FC em curto período de tempo (82).  

Estudos realizados por Chang et al em 2014 e por Bozinovski et al em 2015 

demonstraram que a exposição à FC por um curto período de tempo é capaz de aumentar os 

níveis de IL-17 no LBA de camundongos C57BL/6 (95, 100). Montalbano et al em 2015, 

demonstraram um aumento na expressão de IL-17 nas vias aéreas de pacientes fumantes e 

portadores de DPOC (101). Além disso, Li et al em 2014 observaram que a exposição à FC 

realizada por três dias consecutivos em camundongos C57BL/6 foi capaz de aumentar os 

níveis de IL-22 no LBA desses animais (46). Células T são frequentemente encontradas em 

pulmão de pacientes portadores de DPOC, sendo que dentro do subconjunto de células T, 

existem três subtipos de células CD4+ capazes de sintetizar a interleucina IL-22: Th1, Th17 

e Th22, já a IL-17 é sintetizada predominantemente pelas células Th17, mas também pode 

ocorrer sua síntese pelo subtipo de células T CD8+ Tc17 (46, 102, 103).  A IL-17 é uma 

interleucina com característica pró-inflamatória e que está envolvida com o recrutamento de 

neutrófilos para o local da inflamação pelo fato de estimular a expressão de outros genes 

pró-inflamatórios como, por exemplo, as CXCL1, CXCL2 e TNF e IL-6 (49, 104). A IL-22 

é outra citocina produzida pelas células T, porém, pode apresentar funções anti ou pró-

inflamatória; na presença de IL-17, IL-22 promove inflamação pulmonar, entretanto, na 
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ausência dessa interleucina, a IL-22 pode promover um papel protetor por aumentar a 

proliferação das células epiteliais das vias aéreas, demonstrando que há um sinergismo 

entres essas duas interleucinas (103, 105). Nesse estudo, podemos observar que a fumaça de 

cigarro isoladamente ou em associação com a taurina induziu um aumento nos níveis dos 

marcadores inflamatórios IL-17 e TNF, porém, a taurina foi capaz de prevenir o aumento 

nos níveis da IL-22. Mao et al demonstraram que macrófagos estão envolvidos na produção 

de IL-22, ou seja, atuariam de forma a estimular a liberação dessa interleucina (106), nesse 

estudo nós observamos uma redução de macrófagos nos animais expostos à FC e que 

receberam taurina, o que nos leva a acreditar que a taurina pode exercer uma ação 

regulatória em macrófagos, permitindo que haja uma redução nos níveis de IL-22 e 

consequentemente uma diminuição do processo inflamatório. 

Células fagocitárias apresentam uma alta concentração de taurina, além disso, tem 

sido observado um acúmulo desse β-aminoácido nessas células durante o processo 

inflamatório sugerindo o seu papel na imunidade inata (75). As principais células envolvidas 

na inflamação aguda são os neutrófilos, fagócitos responsáveis pela destruição microbiana e 

pela produção de mediadores inflamatórios, além de possuirem o sistema mieloperoxidase 

que tem como principal função a geração do ácido hipocloroso que é um potente 

microbicida e altamente tóxico (75, 78). A taurina pode reagir com o HOCl formando a 

taurina-cloramina, um composto mais estável, menos reativo e mais potente microbicida, 

dessa forma, acredita-se que o potencial efeito anti-inflamatório da taurina esteja relacionado 

a seu efeito antioxidante e à formação da TauCl (75). Os mecanismos dos efeitos anti-

inflamatórias da TauCl são incertos, porém, sabe-se que esse composto é capaz de suprimir a 

produção de alguns mediadores inflamatórios como o O2
- , ON, IL-1β, 6 e 8, por meio da 

inativação da atividade enzimática da proteína inibidora kappa B quinase (IKK) e inibição 

da fosforilação do resíduo de serina 32 da proteína inibitória kappa B (IκB-α), prevenindo 

assim a sua degradação e, consequentemente, a translocação do NFκB para o núcleo. Uma 

vez que não ocorra a translocação do NFκB para o núcleo haverá uma redução da expressão 

de genes pró-inflamatórios (75, 107).  

A FC exerce um efeito oxidativo e inflamatório sobre as células pulmonares, 

incluindo o aumento da produção de espécies reativas que têm uma potente capacidade de 

induzir a oxidação de proteínas, lipídeos e ao DNA (24, 93). Além disso, a evidência da 

elevação do estresse oxidativo é encontrada no ar exalado de pacientes com DPOC, incluído 

altos níveis de H2O2, monóxido de carbono (CO2) e ON (93). Dessa forma, a fim de avaliar 
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o estresse oxidativo, mensuramos a peroxidação lipídica e a oxidação de proteínas nos 

grupos experimentais, onde observamos um aumento no dano a lipídeos e a proteína nos 

animais expostos à FC. Os ácidos graxos de membrana são alvos importantes das espécies 

reativas, resultando na peroxidação lipídica, processo que pode levar a produção de 

peróxidos e aldeídos (28). Aldeídos são capazes de iniciar a liberação de IL-8 pelas células 

epiteliais brônquicas e assim, aumentar a liberação de citocinas pró-inflamatórias com TNF 

por meio da ativação de macrófagos. Além disso, os aldeídos são capazes de inibir a 

apoptose de neutrófilos, aumentando a sobrevida e, consequentemente, contribuindo para o 

acúmulo neutrofílico (27). Os dados do presente estudo corroboram com o estudo de 

Campos et al  (28) e de Kennedy-Feitosa et al (108), que observaram um aumento da 

peroxidação lipídica em camundongos C57BL/6 expostos durante cinco dias à FC. A 

detecção de carbonilação de proteína é outro método largamente utilizado para análise de 

dano induzido pelo estresse oxidativo, além disso, o grau e a duração da oxidação de 

proteína estão relacionados com a expressão do mediador inflamatório TNF, outro fato é que 

a carbonilação induzida pela FC ocorre de forma rápida e global, como resultados, funções 

de macrófagos, incluindo a liberação de mediadores inflamatórios, estão todos 

comprometidos  (109). Aumento da oxidação de proteínas foi observado também por Pena et 

al no grupo de camundongos C57BL/6 expostos por cinco dias consecutivos à FC (82). 

Nesse estudo, podemos observar que a taurina foi capaz de reduzir os danos causados 

pela FC por meio da peroxidação lipídica e da oxidação de proteínas. Hamaguchi et al em 

1991 sugeriram que a interação da taurina com a membrana plasmática resulta em  modular 

a razão de lipídeos de membranas por alterar diretamente a conversão de 

fosfatidiletanolamina em fosfatidilcolina, conduzindo assim, a uma diminuição da fluidez de 

membrana e aumento da resistência ao dano oxidativo (110). Além disso, a atenuação do 

dano oxidativo por oxidação de proteínas por meio da taurina previne a perda da 

permeabilidade de membrana e a disfunção de algumas proteínas (111). Tabassum et al, no 

estudo que buscou avaliar os efeitos modulatórios da taurina na nefrotoxicidade induzida 

pela droga Tamoxifen em camundongos Swiss, observaram uma redução na peroxidação 

lipídica e na oxidação de proteína quando administrado taurina (111).  

A FC tem sido associada com uma produção exacerbada de ERO’s por leucócitos 

seja em fumantes agudos ou crônicos, além disso, estudos demonstraram que em fumantes 

há um aumento na expressão de SOD e nos níveis de CAT, enzimas antioxidantes que tem 

como principal função reverter o desequilíbrio redox (40). No presente estudo foi observado 
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um aumento da atividade de SOD e CAT nos animais expostos à FC, esses dados 

corroboram com o trabalho de Kennedy-Feitosa et al que observaram aumento na atividade 

dessas enzimas em camundongos C57BL/6 expostos por cinco dias à FC (108). Por outro 

lado, a administração de taurina concomitantemente com a exposição à FC promoveu uma 

redução na atividade dessas enzimas, a atividade citoprotetora da taurina pode estar 

relacionada a ação “scavenging” da TauCl, uma vez que esse composto tem o potencial de 

inibir a superprodução de O2
-  tanto em neutrófilos de murinos quanto de humanos (74, 78).  

A FC é um dos grandes fatores associados a desenvolvimento da DPOC e do 

enfisema pulmonar, sendo que essa última doença é definida pelo alargamento anormal e 

permanente das vias aéreas distais e dos bronquíolos terminais, acompanhado pela 

destruição do septo alveolar (112, 113). Mudanças na histoarquitetura dos pulmões como o 

espessamento dos septos alveolares pode ser ocasionado pelo estresse oxidativo com a 

oxidação de proteínas, peroxidação lipídica e dano ao DNA (114), por outro lado, células 

inflamatórias como neutrófilos e macrófagos alveolares tem uma participação importante na 

perda da histoarquitetura pulmonar (112).  Esses dados corroboram com os resultados do 

nosso estudo, uma vez, que houve um aumento de células inflamatórias no LBA e aumento 

da densidade de volume alveolar e uma diminuição da densidade de volume de septo 

alveolar no grupo exposto à FC. Esses mesmos resultados foram obtidos também por um 

outro trabalho do nosso grupo onde camundongos C57BL/6 que foram expostos à FC e a 

uma dieta com alto teor de carboidrato refinado (82). Nós não observamos diferença 

significativa entre os grupos que foram expostos e aqueles que foram submetidos à 

exposição concomitantemente com a administração de taurina. Acreditamos que isso não foi 

possível pelo fato de que a taurina também não foi capaz de reduzir os níveis de TNF, sendo 

que essa citocina tem uma participação especial no desenvolvimento do enfisema induzido 

pela exposição à FC (112).  
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7. Conclusão 

A administração de taurina demonstrou ser capaz de reduzir a inflamação e o estresse 

oxidativo induzido pela exposição à fumaça de cigarro em um curto período de tempo, 

entretanto, novas análises serão necessárias para determinar os mecanismos de atuação da 

taurina. 

 

8. Financiamento 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Fisiopatolgia Experimental 

(LAFEx), Laboratório de Nutrição Experimental (LBNEX), Laboratório de Bioquímica 

Metabólica (LBB), Laboratório de Imunologia da Inflamação (LABIIN), Laboratório de 

Imunopatologia (LIMP), Laboratório de Imunoparasitologia (LIP) todos pertencentes a 

UFOP, com auxílio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 



 

 

71 

 

9 Anexo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 

 

 

10 Referências Bibliográficas  

 

1. Ministério da Saúde. A situação do tabagismo no Brasil. Dados dos inquéritos 

do Sistema Internacional de Vigilância do Tabagismo da Organização Mundial da 

Saúde realizados no Brasil entre 2002 e 2009. 2011. 

2. Ministério do Planejamento, Estatística-IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 

2013. Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Brasil, Grandes 

Regiões e Unidade de Federação. Rio de Janeiro, 2014. 

3. Hu JP, Zhao XP, Ma XZ, Wang Y, Zheng LJ. Effects of cigarette smoke on 

aerobic capacity and serum MDA content and SOD activity of animal. Int J Clin Exp 

Med. 2014;7(11):4461-5. 

4. Cunningham A, Sommarström J, Camacho OM, Sisodiya AS, Prasad K. A 

longitudinal study of smokers' exposure to cigarette smoke and the effects of 

spontaneous product switching. Regul Toxicol Pharmacol. 2015;72(1):8-16. 

5. WHO. WHO Global report: mortality attributable to tobacco 

http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attributable/en/201

2 [1-365]. Acesso em 12 fev 2016 

6. Asano H, Horinouchi T, Mai Y, Sawada O, Fujii S, Nishiya T, et al. Nicotine- 

and tar-free cigarette smoke induces cell damage through reactive oxygen species newly 

generated by PKC-dependent activation of NADPH oxidase. J Pharmacol Sci. 

2012;118(2):275-87. 

7. Lee SJ, Kim SW, Kong KA, Ryu YJ, Lee JH, Chang JH. Risk factors for chronic 

obstructive pulmonary disease among never-smokers in Korea. Int J Chron Obstruct 

Pulmon Dis. 2015;10:497-506. 

8. McIvor RA, Tunks M, Todd DC. Copd. BMJ Clin Evid. 2011;2011. 

9. Kosmider B, Messier EM, Chu HW, Mason RJ. Human alveolar epithelial cell 

injury induced by cigarette smoke.  PLoS One. 6. United States2011. p. e26059. 

10. Lee H, Jung KH, Park S, Kil YS, Chung EY, Jang YP, et al. Inhibitory effects of 

Stemona tuberosa on lung inflammation in a subacute cigarette smoke-induced mouse 

model.  BMC Complement Altern Med.2014; 14:513. 

http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attributable/en/2012
http://www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attributable/en/2012


 

 

73 

 

11. Westra JW, Schlage WK, Hengstermann A, Gebel S, Mathis C, Thomson T, et 

al. A modular cell-type focused inflammatory process network model for non-diseased 

pulmonary tissue. Bioinform Biol Insights. 2013;7:167-92. 

12. Colombo G, Rossi R, Gagliano N, Portinaro N, Clerici M, Annibal A, et al. Red 

blood cells protect albumin from cigarette smoke-induced oxidation. PLoS One. 

2012;7(1):e29930. 

13. Kim M, Han CH, Lee MY. NADPH oxidase and the cardiovascular toxicity 

associated with smoking.  Toxicol Res.2014; 30:149-57. 

14. Barreiro E, Peinado VI, Galdiz JB, Ferrer E, Marin-Corral J, Sanchez F, et al. 

Cigarette smoke-induced oxidative stress: A role in chronic obstructive pulmonary 

disease skeletal muscle dysfunction.  Am J Respir Crit Care Med. 2010;182:477-88. 

15. Carlos SP, Dias AS, Forgiarini Júnior LA, Patricio PD, Graciano T, Nesi RT, et 

al. Oxidative damage induced by cigarette smoke exposure in mice: impact on lung 

tissue and diaphragm muscle. J Bras Pneumol. 2014;40(4):411-20. 

16. Fischer BM, Voynow JA, Ghio AJ. COPD: balancing oxidants and antioxidants. 

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015;10:261-76. 

17. Lushchak VI. Free radicals, reactive oxygen species, oxidative stresses and their 

classifications. Ukr Biochem J. 2015;87(6):11-8. 

18. Barbosa KBF Costa NMB, Alfenas RDCG, et al. Oxidative stress: concept, 

implications and modulating factors. Rev Nutr. 2010;23(4):629-43. 

19. Rahman K. Studies on free radicals, antioxidants, and co-factors. Clin Interv 

Aging. 2007;2(2):219-36. 

20. Ito T, Yoshikawa N, Schaffer SW, Azuma J. Tissue taurine depletion alters 

metabolic response to exercise and reduces running capacity in mice. J Amino Acids. 

2014;2014:964680. 

21. Oliveira MW, Minotto JB, de Oliveira MR, Zanotto-Filho A, Behr GA, Rocha 

RF, et al. Scavenging and antioxidant potential of physiological taurine concentrations 

against different reactive oxygen/nitrogen species. Pharmacol Rep. 2010;62(1):185-93. 

22. Bhavsar TM, Patel SN, Lau-Cam CA. Protective action of taurine, given as a 

pretreatment or as a posttreatment, against endotoxin-induced acute lung inflammation 

in hamsters. J Biomed Sci. 2010;17 Suppl 1:S19. 

23. Men X, Han S, Gao J, Cao G, Zhang L, Yu H, et al. Taurine protects against 

lung damage following limb ischemia reperfusion in the rat by attenuating endoplasmic 

reticulum stress-induced apoptosis. Acta Orthop. 2010;81(2):263-7. 



 

 

74 

 

24. Cantin AM, Richter MV. Cigarette smoke-induced proteostasis imbalance in 

obstructive lung diseases. Curr Mol Med. 2012;12(7):836-49. 

25. Smith CJ, Fischer TH. Particulate and vapor phase constituents of cigarette 

mainstream smoke and risk of myocardial infarction. Atherosclerosis. 2001;158(2):257-

67. 

26. Berg D, Youdim MB, Riederer P. Redox imbalance. Cell Tissue Res. 

2004;318(1):201-13. 

27. van der Toorn M, Slebos DJ, de Bruin HG, Gras R, Rezayat D, Jorge L, et al. 

Critical role of aldehydes in cigarette smoke-induced acute airway inflammation. Respir 

Res. 2013;14:45. 

28. Campos KK, Manso RG, Gonçalves EG, Silva ME, de Lima WG, Menezes CA, 

et al. Temporal analysis of oxidative effects on the pulmonary inflammatory response in 

mice exposed to cigarette smoke. Cell Immunol. 2013;284(1-2):29-36. 

29. DATASUS. Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde.  

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS. Acesso em 10 fev 2016. 

30. Menezes AM, Perez-Padilla R, Jardim JR, Muino A, Lopez MV, Valdivia G, et 

al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO 

study): a prevalence study. Lancet. 2005;366(9500):1875-81. 

31. Wang Y, Jiang X, Zhang L, Wang L, Li Z, Sun W. Simvastatin mitigates 

functional and structural impairment of lung and right ventricle in a rat model of 

cigarette smoke-induced COPD. Int J Clin Exp Pathol. 2014;7(12):8553-62. 

32. Barnes PJ. Immunology of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. 

Nat Rev Immunol. 2008;8(3):183-92. 

33. Zhou S, Wright JL, Liu J, Sin DD, Churg A. Aging does not enhance 

experimental cigarette smoke-induced COPD in the mouse. PLoS One. 

2013;8(8):e71410. 

34. Kim V, Cornwell WD, Oros M, Durra H, Criner GJ, Rogers TJ. Plasma 

Chemokine signature correlates with lung goblet cell hyperplasia in smokers with and 

without chronic obstructive pulmonary disease. BMC Pulm Med. 2015;15:111. 

35. Lee IT, Yang CM. Role of NADPH oxidase/ROS in pro-inflammatory 

mediators-induced airway and pulmonary diseases. Biochem Pharmacol. 

2012;84(5):581-90. 

36. Rufino R, Lapa e Silva JR. Cellular and biochemical bases of chronic 

obstructive pulmonary disease. J Bras Pneumol. 2006;32(3):241-8. 

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS


 

 

75 

 

37. Hiemstra PS, McCray PB, Jr., Bals R. The innate immune function of airway 

epithelial cells in inflammatory lung disease. Eur Respir J. 2015;45(4):1150-62. 

38. Abbas AK, Janeway CA, Jr. Immunology: improving on nature in the twenty-

first century. Cell. 2000;100(1):129-38. 

39. Abbas AK LA, Pillai S. Cellular and molecular immunology. United States: 

Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2015. 535 p. 

40. Zuo L, He F, Sergakis GG, Koozehchian MS, Stimpfl JN, Rong Y, et al. 

Interrelated role of cigarette smoking, oxidative stress, and immune response in COPD 

and corresponding treatments. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014;307(3):205-

18. 

41. Bozinovski S, Anthony D, Vlahos R. Targeting pro-resolution pathways to 

combat chronic inflammation in COPD. J Thorac Dis. 2014;6(11):1548-56. 

42. Filho GB. Bogliolo Patologia. 7ª ed ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 

2006. 

43. Langer HF, Chavakis T. Leukocyte – endothelial interactions in inflammation. J 

Cell Mol Med. 2009;13(7):1211-20. 

44. Shaykhiev R, Crystal RG. Innate Immunity and Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease - A Mini-Review. Gerontology. 2013;59(6). 

45. Hiraiwa K, van Eeden SF. Contribution of lung macrophages to the 

inflammatory responses induced by exposure to air pollutants. Mediators Inflamm. 

2013;2013:619523. 

46. Li JR, Zhou WX, Huang KW, Jin Y, Gao JM. Interleukin-22 exacerbates airway 

inflammation induced by short-term exposure to cigarette smoke in mice. Acta 

Pharmacol Sin. 2014;35(11):1393-401. 

47. Chang Y, Nadigel J, Boulais N, Bourbeau J, Maltais F, Eidelman DH, et al. CD8 

positive T cells express IL-17 in patients with chronic obstructive pulmonary disease. 

Respir Res. 2011;12:43. 

48. Caramori G, Adcock IM, Di Stefano A, Chung KF. Cytokine inhibition in the 

treatment of COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:397-412. 

49. Tsai HC, Velichko S, Hung LY, Wu R. IL-17A and Th17 cells in lung 

inflammation: an update on the role of Th17 cell differentiation and IL-17R signaling in 

host defense against infection. Clin Dev Immunol. 2013;2013:267971. 



 

 

76 

 

50. Weng CH, Gupta S, Geraghty P, Foronjy R, Pernis AB. Cigarette smoke inhibits 

ROCK2 activation in T cells and modulates IL-22 production. Mol Immunol. 

2016;71:115-22. 

51. Duan MC , Zhang JQ, Liang Y et al. Infiltration of IL-17-Producing T Cells and 

Treg Cells in a Mouse Model of Smoke-Induced Emphysema. - Inflamm. 2016; 

39(4):1334-44. 

52. Zhang L, Cheng Z, Liu W, Wu K. Expression of interleukin (IL)-10, IL-17A and 

IL-22 in serum and sputum of stable chronic obstructive pulmonary disease patients. 

Copd. 2013;10(4):459-65. 

53. Jones DP. Redefining oxidative stress. Antioxid Redox Signal. 2006;8(9-

10):1865-79. 

54. Pradeep AR, Ramchandraprasad MV, Bajaj P, Rao NS, Agarwal E. Protein 

carbonyl: An oxidative stress marker in gingival crevicular fluid in healthy, gingivitis, 

and chronic periodontitis subjects. Contemp Clin Dent. 2013;4(1):27-31. 

55. Saeidnia S, Abdollahi M. Toxicological and pharmacological concerns on 

oxidative stress and related diseases. Toxicol Appl Pharmacol. 2013;273(3):442-55. 

56. Rueff-Barroso CR, Trajano ET, Alves JN, Paiva RO, Lanzetti M, Pires KM, et 

al. Organ-related cigarette smoke-induced oxidative stress is strain-dependent. Med Sci 

Monit. 2010;16(7):218-26. 

57. Birben E, Sahiner UM, Sackesen C, Erzurum S, Kalayci O. Oxidative Stress and 

Antioxidant Defense. World Allergy Organ J. 2012;5(1):9-19. 

58. Bindoli A, Rigobello MP. Principles in redox signaling: from chemistry to 

functional significance. Antioxid Redox Signal. 2013;18(13):1557-93. 

59. Gulec M, Gurel A, Armutcu F. Vitamin E protects against oxidative damage 

caused by formaldehyde in the liver and plasma of rats. Mol Cell Biochem. 2006;290(1-

2):61-7. 

60. Martins AB. Concentração e atividade sérica da mieloperoxidase em indivíduos 

Tabagistas. Dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Biociências 

e Biotecnologia aplicada à Farmácia : Araraquara. Araraquara- São Paulo, Brasil 2010. 

p. 1-79. 

61. Alcaino H, Greig D, Castro P, Verdejo H, Mellado R, Garcia L, et al. The role of 

uric acid in heart failure. Rev Med Chil. 2011;139(4):505-15. 

 



 

 

77 

 

62. Gurel A, Coskun O, Armutcu F, Kanter M, Ozen OA. Vitamin E against 

oxidative damage caused by formaldehyde in frontal cortex and hippocampus: 

biochemical and histological studies. J Chem Neuroanat. 2005;29(3):173-8. 

63. Zhang H, Davies KJ, Forman HJ. Oxidative stress response and Nrf2 signaling 

in aging. Free Radic Biol Med. 2015;88:314-36. 

64. Boutten A, Goven D, Boczkowski J, Bonay M. Oxidative stress targets in 

pulmonary emphysema: focus on the Nrf2 pathway. Expert Opin Ther Targets. 

2010;14(3):329-46. 

65. Dall’Agnol T, PFA S. Efeitos Fisiológicos Agudos da Taurina Contida em uma 

Bebida Energética em Indivíduos Fisicamente Ativos. Rev Bras Med Esporte. 2009; 

15:[123-6. 

66. Huxtable RJ. Physiological actions of taurine. Physiol Rev. 1992;72(1):101-63. 

67. Lambert IH, Kristensen DM, Holm JB, Mortensen OH. Physiological role of 

taurine--from organism to organelle. Acta Physiol (Oxf). 2015;213(1):191-212. 

68. Chesney RW. Taurine: is it required for infant nutrition? J Nutr. 1988;118(1):6-

10. 

69. Ripps H, Shen W. Review: taurine: a "very essential" amino acid. Mol Vis. 

2012;18:2673-86. 

70. Schuller-Levis GB, Park E. Taurine: new implications for an old amino acid. 

FEMS Microbiol Lett. 2003;226(2):195-202. 

71. Lambert IH, Hansen DB. Regulation of taurine transport systems by protein 

kinase CK2 in mammalian cells. Cell Physiol Biochem. 2011;28(6):1099-110. 

72. Deniponte FG, Sar P, Lam Z. Influência da taurina na remodelação cardíaca. J 

Brazilian Soc Food Nutr. 2009; 34:211-23. 

73. Schuller-Levis G, Quinn MR, Wright C, Park E. Taurine protects against 

oxidant-induced lung injury: possible mechanism(s) of action. Adv Exp Med Biol. 

1994;359:31-9. 

74. Schaffer S, Azuma J, Takahashi K, Mozaffari M. Why is taurine cytoprotective? 

Adv Exp Med Biol. 2003;526:307-21. 

75. Marcinkiewicz J, Kontny E. Taurine and inflammatory diseases. Amino Acids. 

2014;46(1):7-20. 

76. Shimada K, Jong CJ, Takahashi K, Schaffer SW. Role of ROS Production and 

Turnover in the Antioxidant Activity of Taurine. Adv Exp Med Biol. 2015;803:581-96. 



 

 

78 

 

77. Jong CJ, Azuma J, Schaffer S. Mechanism underlying the antioxidant activity of 

taurine: prevention of mitochondrial oxidant production. Amino Acids. 

2012;42(6):2223-32. 

78. Kim C, Cha YN. Taurine chloramine produced from taurine under inflammation 

provides anti-inflammatory and cytoprotective effects. Amino Acids. 2014;46(1):89-

100. 

79. Barua M, Liu Y, Quinn MR. Taurine chloramine inhibits inducible nitric oxide 

synthase and TNF-alpha gene expression in activated alveolar macrophages: decreased 

NF-kappaB activation and IkappaB kinase activity. J Immunol. 2001;167(4):2275-81 

80. Moreira N, Vitoriano-Souza J, Roatt BM, Vieira PM, Coura-Vital W, Cardoso 

JM, et al. Clinical, hematological and biochemical alterations in hamster (Mesocricetus 

auratus) experimentally infected with Leishmania infantum through different routes of 

inoculation. Parasit Vectors. 2016;9:181. 

81. Campos KK, Dourado VA, Diniz MF, Bezerra FS, Lima WG. Exposure to 

cigarette smoke during pregnancy causes redox imbalance and histological damage in 

lung tissue of neonatal mice. Exp Lung Res. 2014;40(4):164-71. 

82. Pena KB, Ramos CO, Soares NP et al. The administration of a high refined 

carbohydrate diet promoted an increase in pulmonary inflammation and oxidative stress 

in mice exposed to cigarette smoke.  International Journal of COPD 2016; 11(1): 3207-

17. 

83. Buege JA, Aust SD. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol. 

1978;52:302-10. 

84. Levine RL, Williams JA, Stadtman ER, Shacter E. Carbonyl assays for 

determination of oxidatively modified proteins. Methods Enzymol. 1994;233:346-57. 

85. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 

1976;72:248-54. 

86. Marklund S, Marklund G. Involvement of the superoxide anion radical in the 

autoxidation of pyrogallol and a convenient assay for superoxide dismutase. Eur J 

Biochem. 1974;47(3):469-74. 

87. Aebi H. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 1984;105:121-6. 

88. Penitente AR, Leite AL, de Paula Costa G, Shrestha D, Horta AL, Natali AJ, et 

al. Enalapril in Combination with Benznidazole Reduces Cardiac Inflammation and 



 

 

79 

 

Creatine Kinases in Mice Chronically Infected with Trypanosoma cruzi. Am J Trop 

Med Hyg. 2015;93(5):976-82. 

89. Pannuru P, Vaddi DR, Kindinti RR, Varadacharyulu N. Increased erythrocyte 

antioxidant status protects against smoking induced hemolysis in moderate smokers. 

Hum Exp Toxicol. 2011;30(10):1475-81. 

90. Ahmad MK, Mahmood R. Protective effect of taurine against potassium 

bromate-induced hemoglobin oxidation, oxidative stress, and impairment of antioxidant 

defense system in blood. Environ Toxicol. 2014;31(13):304-13 

91. Shah B, Nepal A, Agrawal M, Sinha A. The effects of cigarette smoking on 

hemoglobin levels compared between smokers and non-smokers. Sunsari Technical 

College Journal. 2013;1-3. 

92. Souza GV. Inluência da exposição aguda à fumaça de cigarro sobre parâmetros 

bioquímicos gasométricos e desempenho físico em ratos.  Dissertação Vitória - ES: 

Universidade Federal do Espírito Santo; 2014. 

93. Crotty Alexander LE, Shin S, Hwang JH. Inflammatory Diseases of the Lung 

Induced by Conventional Cigarette Smoke: A Review. Chest. 2015;148(5):1307-22. 

94. Arnaout MA. Biology and structure of leukocyte beta 2 integrins and their role 

in inflammation. F1000Res. 2016;5. 

95. Chang Y, Al-Alwan L, Audusseau S, Chouiali F, Carlevaro-Fita J, Iwakura Y, et 

al. Genetic deletion of IL-17A reduces cigarette smoke-induced inflammation and 

alveolar type II cell apoptosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014;306(2):L132-

43. 

96. Bezerra FS, Valenca SS, Lanzetti M, Pimenta WA, Castro P, Goncalves Koatz 

VL, et al. Alpha-tocopherol and ascorbic acid supplementation reduced acute lung 

inflammatory response by cigarette smoke in mouse. Nutrition. 2006;22(11-12):1192-

201. 

97. Angelis N, Porpodis K, Zarogoulidis P, Spyratos D, Kioumis I, Papaiwannou A, 

et al. Airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. J Thorac Dis. 

2014;6 Suppl 1:S167-72. 

98. Szondy Z, Pallai A. Transmembrane TNF-alpha reverse signaling leading to 

TGF-beta production is selectively activated by TNF targeting molecules: Therapeutic 

implications. Pharmacol Res. 2016;115:124-32. 



 

 

80 

 

99. Boskabady MH, Gholami Mahtaj L. Lung inflammation changes and oxidative 

stress induced by cigarette smoke exposure in guinea pigs affected by Zataria multiflora 

and its constituent, carvacrol. BMC Complement Altern Med. 2015;15:39. 

100. Bozinovski S, Seow HJ, Chan SP, Anthony D, McQualter J, Hansen M, et al. 

Innate cellular sources of interleukin-17A regulate macrophage accumulation in 

cigarette- smoke-induced lung inflammation in mice. Clin Sci (Lond). 2015;129(9):785-

96. 

101. Montalbano AM, Riccobono L, Siena L, Chiappara G, Di Sano C, Anzalone G, 

et al. Cigarette smoke affects IL-17A, IL-17F and IL-17 receptor expression in the lung 

tissue: Ex vivo and in vitro studies. Cytokine. 2015;76(2):391-402. 

102. Perusina Lanfranca M, Lin Y, Fang J, Zou W, Frankel T. Biological and 

pathological activities of interleukin-22. J Mol Med (Berl). 2016. 

103. Rutz S, Eidenschenk C, Ouyang W. IL-22, not simply a Th17 cytokine. 

Immunol Rev. 2013;252(1):116-32. 

104. Levanen B, Glader P, Dahlen B, Billing B, Qvarfordt I, Palmberg L, et al. 

Impact of tobacco smoking on cytokine signaling via interleukin-17A in the peripheral 

airways. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016;11:2109-16. 

105. McAleer JP, Kolls JK. Directing traffic: IL-17 and IL-22 coordinate pulmonary 

immune defense. Immunol Rev. 2014;260(1):129-44. 

106. Mao H, Pan F, Guo H, Bu F, Xin T, Chen S, et al. Feedback mechanisms 

between M2 macrophages and Th17 cells in colorectal cancer patients. Tumour Biol. 

2016;37(9):12223-30. 

107. Kim C, Cha YN. Production of reactive oxygen and nitrogen species in 

phagocytes is regulated by taurine chloramine. Adv Exp Med Biol. 2009;643:463-72. 

108. Kennedy-Feitosa E, Okuro RT, Pinho Ribeiro V, Lanzetti M, Barroso MV, Zin 

WA, et al. Eucalyptol attenuates cigarette smoke-induced acute lung inflammation and 

oxidative stress in the mouse. Pulm Pharmacol Ther. 2016;41:11-8. 

109. Bozinovski S, Vlahos R, Zhang Y, Lah LC, Seow HJ, Mansell A, et al. 

Carbonylation caused by cigarette smoke extract is associated with defective 

macrophage immunity. Am J Respir Cell Mol Biol. 2011;45(2):229-36. 

110. Hamaguchi T, Azuma J, Schaffer S. Interaction of taurine with methionine: 

inhibition of myocardial phospholipid methyltransferase. J Cardiovasc Pharmacol. 

1991;18(2):224-30. 



 

 

81 

 

111. Tabassum H, Parvez S, Rehman H, Dev Banerjee B, Siemen D, Raisuddin S. 

Nephrotoxicity and its prevention by taurine in tamoxifen induced oxidative stress in 

mice. Hum Exp Toxicol. 2007;26(6):509-18. 

112. Valenca SS, Porto LC. Immunohistochemical study of lung remodeling in mice 

exposed to cigarette smoke. J Bras Pneumol. 2008;34(10):787-95. 

113. Valenca SS, da Hora K, Castro P, Moraes VG, Carvalho L, Porto LC. 

Emphysema and metalloelastase expression in mouse lung induced by cigarette smoke. 

Toxicol Pathol. 2004;32(3):351-6. 

114. Campos KK, Leal SF, Costa DC, de Lima WG, Bezerra FS. Long-term exposure to 

ultrasonically nebulized distilled water and saline causes cellular influx and oxidative 

stress in lung tissue of rats. Exp Lung Res. 2015;41(10):546-53. 

 

 

 

 

 

 

 


