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RESUMO 

 
BERTONI, J. A. Papel da Heme Oxigenase 1 na modulação da inflamação 
pulmonar causada pela isquemia e reperfusão intestinal em ratos. 2012. 85 f. 
Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
Evidências clínicas e experimentais mostram que a isquemia e reperfusão intestinal 
(I/R-intestinal) induz lesão pulmonar aguda (LPA) que, em casos mais graves, pode 
evoluir para a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). A LPA se 
caracteriza pela liberação de amplo espectro de mediadores inflamatórios, infiltração de 
neutrófilos e aumento de permeabilidade vascular. Sabe-se que mediadores 
inflamatórios gerados no local da I/R-intestinal são transportados pelo sistema linfático 
mesentérico e, ao atingirem o pulmão, contribuem para a LPA. A enzima heme 
oxigenase 1 (HO-1), exerce importante função na homeostasia celular, devido à sua 
ação catabólica sobre o grupo heme das hemoproteínas, gerando como subprodutos 
ferro, biliverdina e monóxido de carbono. Esses subprodutos possuem ação anti-
inflamatória, antioxidante e antiapoptótica. Todavia, o papel da HO-1 no controle da 
LPA causada pela I/R-intestinal ainda não está totalmente esclarecido. No presente 
estudo investigamos a expressão da HO-1 e o efeito de sua indução sobre as 
repercussões pulmonares decorrentes da I/R-intestinal. Para tanto, ratos machos Wistar 
(220-250 g) foram submetidos a 45 min de isquemia intestinal pela obstrução da artéria 
mesentérica superior e a 2 h de reperfusão. O grupo controle consistiu de animais 
falsamente operados (Sham). Ainda, a indução da HO-1 foi realizada pelo tratamento 
dos animais com o composto Hemin (10 mg/kg) 48 e 24 h antes da indução da I/R-
intestinal. A I/R-intestinal aumentou a atividade pulmonar da mieloperoxidase (MPO) e o 
extravasamento do corante azul de Evans (AE) no pulmão. Os níveis de IL-1β elevaram 
no explante pulmonar (24 h) enquanto os de IL-10 foram reduzidos após a I/R intestinal. 
Ainda, a I/R-intestinal diminui a expressão pulmonar da SOD-1 e promoveu aumento da 
expressão da iNOS. Os resultados obtidos revelam que a I/R-intestinal por si só não 
induziu a expressão gênica da enzima HO-1, porém o tratamento dos animais com 
Hemin elevou a sua expressão, a qual foi acompanhada pela redução da atividade 
pulmonar de MPO e do extravasamento do corante AE. Os elevados níveis pulmonares 
de IL-1β foram reduzidos pelo tratamento dos animais com o Hemin e houve elevação 
da IL-10 e VEGF no mesmo tecidos. A indução da HO-1 preveniu o aumento dos níveis 
de IL-1β e IL-10 e promoveu aumento dos níveis de VEGF na linfa dos animais. Com 
respeito ao sistema antioxidante, nossos dados indicaram que a indução da HO-1, 
parece estar relacionada com a elevação da expressão de SOD-1, SOD-2 e redução da 
expressão de iNOS. Concluindo, os dados obtidos permitem sugerir que a indução 
prévia da expressão de HO-1 controla a magnitude da lesão pulmonar causada pela 
I/R-intestinal por mecanismos envolvendo o aumento da atividade de parcela do 
sistema antioxidante e regulação do balanço entre a geração de citocinas anti-
inflamatórias e pró-inflamatórias no pulmão.  
 
Palavras-chave: Imunidade inata. Heme oxigenase. Inflamação pulmonar. Isquemia e 
reperfusão intestinal. Ratos.  



ABSTRACT 
 
BERTONI, J. A. Role of Heme Oxigenase 1 on the lung inflammation induced by 
intestinal ischemia and reperfusion in rats. 2012. 85 p. Masters thesis 
(Pharmacology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2012. 
 
Clinical and experimental evidences have reported that intestinal ischemia and 
reperfusion (I/R-intestinal) induces acute lung injury (ALI), which in severe cases can 
progress to acute respiratory distress syndrome (ARDS). The ALI is characterized by the 
release of a broad spectrum of inflammatory mediators, neutrophil infiltration and 
increased vascular permeability. It is known that inflammatory mediators generated at 
the site of I/R-intestinal are transported by the mesenteric lymphatic system and, on 
reaching the lung, contribute to the ALI. The enzyme heme oxygenase 1 (HO-1) plays 
an important role in cellular homeostasis, due to its catabolic action on heme group of 
hemoproteins, forming as by-products such as iron, biliverdin and carbon monoxide. It is 
known that these by-products have anti-inflammatory, antioxidant and antiapoptotic 
actions. However, the role of HO-1 in the control of ALI caused by I/R-intestinal is not yet 
fully understood. In the present study we investigated the expression of HO-1 and the 
effects of its induction on pulmonary complications resulting from I/R-intestinal. So, male 
Wistar rats (220-250 g) were subjected to 45 min of intestinal ischemia by occlusion of 
the superior mesenteric artery and 2 h of reperfusion. The control group consisted of 
animals falsely operated (Sham). Still, the induction of HO-1 was performed by treating 
animals with the compound Hemin (10 mg/kg) 48 and 24 h before the induction of I/R-
intestinal. The I/R-intestinal increased the pulmonary activity of the myeloperoxidase 
(MPO) and the extravasation of Evans blue dye (EB) in the lung. Levels of IL-1β 
increased in lung explant (24 h) while the IL-10 were reduced after I/R- intestinal. 
Further, the I/R-intestinal reduces pulmonary expression of SOD-1 and promoted the 
increase of iNOS expression. The results indicate that the I/R-intestinal alone did not 
induce gene expression of HO-1 enzyme, but the treatment of animals with Hemin 
increased its expression which was accompanied by reduction of pulmonary activity of 
MPO and extravasation of the dye EB. The high pulmonary levels of IL-1 were reduced 
by treatment of animals with Hemin and there was an increase of IL-10 and VEGF in the 
same tissue. The Induction of HO-1 prevented the increased levels of IL-β 1 and IL-10 
and promoted increasing of the VEGF levels in the animals’ lymph. With respect to the 
antioxidant system, our data indicate that induction of HO-1, seems to be related to the 
elevation of expression of SOD-1, SOD-2 and reduction of iNOS expression. In 
conclusion, our data may suggest that prior induction of HO-1 expression controls the 
magnitude of lung injury caused by I/R-intestinal by mechanisms involving increased 
activity of a portion of the antioxidant system and regulation of the balance between 
generation anti-inflammatory cytokines and pro-inflammatory in the lung. 
 
Keywords: Innate immunity. Heme oxygenase. Pulmonary inflammation. Intestinal 
ischemia and reperfusion. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Isquemia e Reperfusão (I/R)  
 

A lesão por isquemia e reperfusão (I/R) é uma condição inflamatória que 

envolve uma resposta imunológica inata e adaptativa (ZHANG; ZUIDEMA, 2010).  

A isquemia ocorre quando um órgão ou tecido é privado de fluxo sanguíneo, 

seguido de fornecimento de oxigênio e nutrientes insuficientes (BALAKUMAR et al., 

2008). A isquemia é ocasionada pela diminuição da luz de artérias, arteríolas ou 

capilares. Quando instalada, a isquemia induz alterações do metabolismo celular 

que reduzem reservas energéticas, causam acúmulo de metabólitos tóxicos e 

eventualmente necrose tecidual (CERQUEIRA et al., 2005; SCARABELLI et al., 

2002).  

A reperfusão tecidual é a situação na qual o fluxo sanguíneo interrompido 

pela isquemia é novamente restaurado. Apesar de a restauração do fluxo sanguíneo 

em um órgão, ser essencial para evitar lesões celulares irreversíveis, sabe-se que a 

reperfusão por si só pode aumentar a lesão do tecido produzido pela isquemia 

isoladamente (BALAKUMAR et al., 2008). De fato na vigência da reperfusão, 

produtos tóxicos gerados durante o metabolismo anaeróbico são disseminados na 

circulação, promovendo alterações no estado funcional do órgão ou estruturas 

distantes de onde ocorreu a isquemia (BERTHIAUME et al., 1999; HO et al., 2009; 

YASSIN et al., 2002). A I/R desencadeia outras síndromes clínicas como: lesão do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, lesão pulmonar e insuficiência múltipla de 

órgãos e sistemas (IMOS) (ZUIDEMA; ZHANG, 2010). Nesse contexto, a lesão 

pulmonar e a IMOS ocupam lugar de destaque (HALLDORSSON et al., 2000).  

Os efeitos da isquemia e reperfusão em órgãos remotos parecem ser 

mediados por fatores humorais (STALLONE et al., 1969), sendo que nestes fatores 

estão incluídas citocinas como IL-6, IL-8, TNF-α (GROENEVELD et al., 1997), 

ativação dos leucócitos polimorfonucleares (PMN) (CARDEN et al., 1998) e agentes 

oxidantes (CARDEN et al., 2000).  

O intestino trata-se de um dos órgãos que, quando sob processo isquêmico, 

relaciona-se à eventos em órgãos distantes e é relatado como uma emergência 

abdominal de grande risco de vida (VOLMAR; MENGER, 2010).  
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1.2 Isquemia/Reperfusão Intestinal 
 

A isquemia e reperfusão intestinal (I/R-intestinal) é um quadro em que ocorre 

a ausência ou diminuição do fluxo sanguíneo arterial ou venoso intestinal. Causada 

por obstrução aguda ou crônica das artérias ou veias viscerais, ou seja, do tronco 

celíaco, da artéria mesentérica ou veias correspondentes (SIMI, 2002). O 

prognóstico de um paciente acometido pela I/R-intestinal depende de um rápido 

diagnóstico e do tratamento preventivo do infarto intestinal (YASUHARA, 2005).  

A isquemia intestinal apresenta um desafio no seu diagnóstico pelos clínicos 

devido à sua apresentação clínica ser muitas vezes inespecífica, além da dificuldade 

em reconhecer a condição em que se encontra o paciente antes de necrose 

intestinal ocorrer. A incidência de isquemia intestinal está aumentando e as taxas de 

mortalidade observadas nos ambientes hospitalares se mantiveram elevadas ao 

longo das últimas décadas, variando entre 60 a 80% (ACOSTA, 2010).  

A oclusão aguda da artéria mesentérica pode decorrer de embolia, trombose, 

baixo fluxo sanguíneo, compressão extrínseca, vasoespasmo induzido por drogas 

vasoativas; por outro lado, a obstrução venosa pode ser causada, principalmente por 

trombose venosa, processos infecciosos e inflamatórios e alteração da coagulação 

(RIBEIRO; YOSHIDA, 2005). Ademais, a I/R-intestinal é uma consequência 

inevitável no transplante de intestino delgado (MANGUS et al., 2009).  

Pacientes com histórico de insuficiência cardíaca congestiva, arritmias 

cardíacas, aterosclerose, hipovolemia ou hipotensão e sepse, bem como pacientes 

submetidos à cirurgia recente, trombose venosa profunda, embolia arterial 

apresentam maior risco de apresentarem isquemia intestinal (ACOSTA, 2010).  

Como características clínicas comuns, a I/R-intestinal apresenta perfusão 

sanguínea do intestino inadequada, inflamação local e sistêmica e sequelas 

associadas à hipóxia (GRANGER et al., 1980).  

Na década de 90, já se relatava a participação do sistema gastrintestinal no 

desenvolvimento de Insuficiência de Múltiplos Órgãos e Sistemas (IMOS) (MOORE, 

1994). Desses estudos, adveio o conceito de que o bom funcionamento do sistema 

gastrintestinal poderia indicar bom prognóstico para pacientes internados em 

unidade de terapia intensiva (UTI) (BIFFL; MOORE, 1996). Estudos indicam que a 

disfunção do trato gastrintestinal tem papel relevante em pacientes internados em 
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UTI. De fato, o distúrbio intestinal desses pacientes se associa a um maior tempo de 

internação e possivelmente a maior taxa de mortalidade (MYTHEN, 2005).  

A circulação esplâncnica refere-se à vascularização que transporta o sangue 

de e para os principais órgãos abdominais, incluindo o fígado, baço, estômago, 

intestino grosso e delgado (LYNCH, 2005). Durante o repouso é possível observar 

que o intestino é um dos órgãos mais intensamente perfundidos pelo sangue. Vale 

lembrar que a região esplâncnica é particularmente sensível à redução de fluxo 

sanguíneo (ADAR et al., 1976; McNEILL et al., 1970), representando 20 a 40% do 

volume total de sangue. Aliás a região esplâncnica é o principal reservatório 

sanguíneo em casos emergenciais, como a hemorragia (LYNCH, 2005). Ainda, 

sabe-se que o choque circulatório exerce papel fundamental na patogênese da 

IMOS, e que o intestino é considerado um dos principais indutores da falência 

múltipla de órgãos. De interesse é notar que a lesão pulmonar aguda (LPA) é uma 

das primeiras manifestações clínicas detectadas da inflamação sistêmica. 

Como já mencionado, a barreira intestinal é sensível à redução de fluxo 

sanguíneo e, portanto, vulnerável a lesão de choque. Essa vulnerabilidade está 

relacionada à prioridade de perfusão a outros órgãos, isto é, o fluxo sanguíneo é 

desviado do intestino para órgãos como cérebro, coração e rins, em resposta ao 

choque circulatório. Após o choque hemorrágico, ocorre vasoconstrição seletiva das 

arteríolas intestinais de influxo, mediada principalmente pelo sistema renina-

angiotensina. Mesmo após a restauração da hemodinâmica central, há 

vasoconstrição persistente em todos os níveis da microvasculatura intestinal, devido 

ao efeito de múltiplos agentes como fatores derivados do endotélio e substâncias 

vasoativas (MOORE et al., 2010).  

A resposta inflamatória desencadeada pelo processo isquêmico e de 

reperfusão no intestino é bastante complexa e os mecanismos pelos quais os 

eventos locais ocorridos no intestino causam prejuízo em órgãos distantes não estão 

totalmente esclarecidos. Sabe-se que o sistema linfático mesentérico representa elo 

importante entre a I/R-intestinal e disfunção em órgãos distantes (MOORE, 2010). 

Nesse contexto, admite-se que mediadores inflamatórios liberados durante a 

isquemia no intestino são carreados pela linfa até órgãos distantes pela linfa 

mesentérica, desencadeando eventos em órgãos distantes do evento isquêmico.  

 Na inflamação sistêmica induzida por I/R-intestinal, se observa a geração em 

quantidades apreciáveis, dos níveis de citocinas inflamatórias tais como o fator de 
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necrose tumoral (TNF)-α (ARRUDA et al., 2006; OKUSAWA et al., 1998), as 

interleucinas IL-1β, IL-6 e IL-10 (GROTZ et al., 1999; NARITA et al., 2004; SOUZA et 

al., 2003), do óxido nítrico (NO) (KOKSOY et al., 2001; YAMAMOTO et al.,  2001; 

ZHOU et al., 2003) e interferon-γ (INF-γ) (DEITCH et al., 2001). De fato, estudos 

conduzidos por nosso grupo também mostraram aumento das citocinas IL-1β, IL-6 e 

IL-10 (BREITHAUPT-FALOPPA, 2009; BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2011) e do 

NO (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2011; CAVRIANI et al., 2005; COELHO et al., 

2007) após I/R-intestinal. Os efeitos dessas citocinas, de forma geral, estão 

relacionados ao aumento da expressão de moléculas de adesão, indução de 

necrose e apoptose celular, recrutamento e ativação de células inflamatórias 

(neutrófilos e eosinófilos), injúria microvascular e endotelial e aumento do 

extravasamento plasmático (CHOPRA et al., 2009).  

As espécies reativas de oxigênio (EROS) também apresentam papel 

importante na fisiopatologia da I/R-intestinal (TASAKA et al., 2008; TEKE et al., 

2007), e são relatadas como um dos principais fatores responsáveis pela lesão 

intestinal ocorrida após a reperfusão. Como na vigência da isquemia há diminuição 

do aporte de oxigênio para o tecido, ocorre a inibição da fosforilação oxidativa 

mitocondrial, queda de produção e estoque de adenosina trifosfato (ATP) e 

consequente geração de EROS (RIBEIRO; YOSHIDA, 2005). De fato, estudos 

demonstram que os neutrófilos são recrutados para os pulmões, tornam-se ativados 

e liberam mediadores tóxicos como as EROS, que por sua vez, oprimem os 

mecanismos anti-oxidantes endógenos, gerando dano celular oxidativo (GADEK; 

PACHT, 1996; WINDSOR et al., 1993). 

A resolução do processo inflamatório é de grande importância para o 

organismo, porém, nossos conhecimentos acerca dos mecanismos endógenos pró-

inflamatórios e anti-inflamatórios, que orquestram a resolução da resposta do 

hospedeiro ao estímulo inflamatório ainda são limitados. É razoável supor que 

mecanismos são adicionados durante a I/R-intestinal representando adaptação 

estereotipada, e que esses mecanismos componham a resolução da inflamação. 

Nesse contexto, sugere-se que o organismo deve lançar mão de mecanismos que 

possam regular a magnitude da inflamação local, pulmonar e sistêmica, para com 

isso, retornar a homeostasia.  
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1.3 Isquemia/Reperfusão intestinal e mediadores inflamatórios 
  

Como citado anteriormente, a magnitude da inflamação sistêmica durante o 

quadro de I/R-intestinal envolve a ação de diversos mediadores. Souza et al. (2003) 

demonstraram que o bloqueio da ação da IL-1β, com o antagonista para receptor de 

IL-1 ou com soro anti-IL-1β promove aumento da lesão tecidual e letalidade 

decorrente da I/R-intestinal, lançando dúvidas sobre o papel pró-inflamatório desta 

citocina. Uma possível explicação seria o papel da IL-1β na indução da IL-10, que, 

por sua vez, exerceria ação anti-inflamatória modulando a lesão pós I/R-intestinal 

(SOUZA et al., 2003). Por outro lado, dados do nosso grupo mostraram que os 

níveis séricos de IL-1β estão elevados em ratos submetidos à I/R-intestinal 

(CAVRIANI et al., 2007), e que a neutralização da IL-1β circulante reduz a 

hiporreatividade brônquica induzida pela I/R-intestinal (COELHO et al., 2007). Vale 

lembrar que o sistema linfático constitui uma importante via de transporte de IL-1β 

gerada pela I/R-intestinal e a inflamação pulmonar observada (CAVRIANI et al., 

2007).   

Ademais, estudos conduzidos por nosso grupo indicam que mecanismos 

endógenos regulam positivamente a geração de IL-6. Estes estudos sugerem que a 

IL-6 parece estar relacionada ao aumento da permeabilidade microvascular 

pulmonar. (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2009).  

O padrão de síntese e liberação das citocinas inflamatórias envolve complexa 

rede de mediadores com efeitos anti-inflamatórios (por exemplo, IL-4 e IL-10). Como 

consequência, o controle interno da inflamação pode ser obtido por meio da redução 

da síntese ou dos efeitos dos mediadores inflamatórios.  

Estudos recentes demonstram a existência de dois grupos de mediadores 

lipídicos (lipoxinas e prostaglandinas ciclopentenonas) (SERHAN et al., 2008). Neste 

contexto, estudos conduzidos por Pekaret et al. (2009), demonstraram que a lipoxina 

A4 (LXA4) e Anexina-1 (ANXA-1) previnem a inflamação local, remota e sistêmica de 

animais submetidos à I/R-intestinal, sendo esta ação dependente da indução da 

produção de IL-10.  

Outros mediadores como o óxido nítrico (NO) (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 

2009; CAVRIANI et al., 2005), o fator ativador de plaquetas (PAF), prostanóides e 

leucotrienos, também participam do controle da inflamação local e sistêmica, 

interferindo, com o estado funcional dos leucócitos e no recrutamento e/ou ativação 
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de neutrófilos (BHATIA; MOOCHALA, 2004). Ainda, no âmbito da mediação pelo 

óxido nítrico, Ward e colaboradores (2000) sugeriram que mecanismos endógenos, 

reduzem a atividade da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e aumentam a 

atividade da óxido nítrico sintase induzível (iNOS), enzimas responsáveis pela 

síntese de NO,  resultando em aumento da lesão microvascular intestinal e 

pulmonar.  

Os eicosanóides e o PAF modulam as alterações locais e sistêmicas após a 

I/R-intestinal. De fato, um estudo demonstra que o desenvolvimento de lesão da 

mucosa intestinal após I/R correlaciona-se com a liberação de tromboxana A2 

(TXA2), prostaglandina E2 (PGE2), leucotrieno B4 (LTB4) e leucotrienos peptídicos 

(LTC4, LTD4, e LTE4) (MANGINO et al., 1997). Ainda, o bloqueio da síntese de 

prostanóides previne a lesão intestinal desencadeada pela I/R-intestinal 

(CAMPBELL; BLIKSLAGER, 2000). Turnage et al. (1995) detectaram quantidades 

apreciáveis de TXA2 no pulmão isolado de animais submetidos a I/R-intestinal. Um 

estudo no início da década de 90 relacionou o bloqueio dos receptores do PAF à 

redução da liberação de tromboxana B2 (TXB2), prostaglandina I2 e Prostaglandina 

F2 α, sugerindo a interação do PAF com prostanóides em choque causado pela I/R-

intestinal mesentérica (FILEP et al., 1991). Aliás, o PAF ao causar agregação 

plaquetária, adesão de neutrófilos, aumento de permeabilidade vascular, hipotensão 

arterial, hipertensão pulmonar e ativação endotelial se associa à lesão tecidual 

causada pela I/R-intestinal (NAGASE et al., 1999; SOUZA et al., 2002).  

Como citado anteriormente, o NO também exerce um papel importante no 

controle da inflamação local e sistêmica causada pela I/R-intestinal. Estudos 

conduzidos por nosso grupo revelaram que o bloqueio da síntese de NO eleva a 

taxa de mortalidade em animais submetidos a I/R-intestinal (CAVRIANI et al., 2004). 

Ainda, estudos posteriores demonstraram que o NO e TNF-α presentes na linfa 

modulam a inflamação pulmonar desencadeada pela I/R-intestinal e que o NO 

pulmonar medeia a hiporreatividade brônquica em modelo de I/R-intestinal 

(COELHO et al., 2007).  

Anteriormente, Terada et al. (1996), descreveram o efeito protetor do NO em 

modelo de I/R-intestinal visto que o tratamento dos animais com inibidor de sua 

síntese (L-NAME) aumenta o influxo de neutrófilos para o pulmão.  

Considerando o exposto admite-se que a I/R-intestinal é um problema clínico 

que se associa ao desenvolvimento de inflamação sistêmica, disfunção da 
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microcirculação pulmonar (XIAO et al., 1997) e lesão pulmonar aguda (LPA). Em 

condições mais graves a LPA pode evoluir para síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA).  

 

1.4 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) 
 

A primeira descrição da SDRA ocorreu na década de 1960, por Ashbaugh et 

al. (1967), no Centro Médico da Universidade de Colorado. A SDRA caracteriza-se 

pela infiltração de neutrófilos, aumento da permeabilidade vascular, danos da 

barreira do epitélio alveolar e comprometimento das trocas gasosas 

(LEWANDOWSKI, 2006; LUH et al., 2007) decorrente de intensa inflamação 

pulmonar, onde há hipoxemia grave (BERNARD et al., 1999).  

Diversas condições clínicas e cirúrgicas podem acarretar o desenvolvimento 

de SDRA por duas vias patogênicas: lesão direta (pulmonar) que afeta diretamente o 

parênquima pulmonar e lesão indireta (extrapulmonar) que resulta resposta 

inflamatória sistêmica (BAEZ GARCIA; PELOSI; ROCCO, 2008). Dentre tais 

condições, podemos citar choque hemorrágico (PATI et al., 2011), sepse, trauma, 

pneumonia, aspiração gástrica (MATTHAY et al., 2012) e I/R-intestinal (HE et al., 

2008). 

É importante ressaltar que apesar dos avanços significativos no manejo 

ventilatório de pacientes com LPA/SDRA, terapias farmacológicas eficazes são 

ainda inexistentes (JACOBSON, 2009). 

Segundo Pierrakos et al. (2011) os dados referentes à evolução da 

mortalidade da SDRA são conflitantes, pois distintos estudos de meta-análise 

apontam resultados diferentes. Em um estudo de meta análise realizada por Phua et 

al. (2009), não foi observada redução da mortalidade entre os anos de 1994 a 2006. 

Em contrapartida, outra meta-análise apresentou dados de redução da mortalidade 

(ZABON et al., 2008). Porém, Pierrakos et al. (2011) chegaram à conclusão de que a 

mortalidade na SDRA permanece elevada (41-46%), sendo os pacientes idosos, os 

de maior risco.   

A SDRA apresenta uma fase inicial denominada exsudativa, onde se observa 

liberação de amplo espectro de mediadores, exsudação, edema intersticial e 

presença de membrana hialina. Além desta, observa-se a fase proliferativa, na qual 

ocorre infiltração de miofibroblastos e deposição de colágeno. Nesta fase, a despeito 
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do edema intersticial estar resolvido, há proliferação de pneumócitos tipo II. Por fim, 

em pacientes com doença prolongada observa-se prejuízo da arquitetura pulmonar, 

fibrose difusa e formação de cisto (Figura 1) (GALHARDO; MARTINEZ, 2003) 
 

Figura 1 – Perfil temporal do curso da SDRA  

 
Fonte: Galhardo e Martinez (2003). 

 

A I/R-intestinal causa LPA que apresenta como característica um intenso 

infiltrado de neutrófilos (CAVRIANNI et al., 2004), aumento da permeabilidade 

vascular, além de desencadear um processo inflamatório sistêmico no qual se 

detecta a presença de mediadores inflamatórios no soro (CAVRIANI et al., 2007; 

NARITA et al., 2004). Nos casos clínicos graves de LPA, é possível que o paciente 

possa evoluir para o quadro de SDRA e IMOS (BHATIA et al., 2004; PUNEET et al., 

2005).  

As células recrutadas para o pulmão liberam amplo espectro de mediadores 

inflamatórios e de enzimas, desencadeando a inflamação pulmonar (WHEELER et 

al., 1998; WIN, 2001). Apesar dos mecanismos determinantes deste tipo de 

inflamação pulmonar ainda não estarem totalmente elucidados, grande variedade de 

citocinas pró e anti-inflamatórias são detectadas no fluído e no sangue de pacientes 

que desenvolvem SDRA (LESUR et al., 1999). Ademais, no lavado broncoalveolar 

(LBA) de pacientes portadores de SDRA são encontradas concentrações elevadas 
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de substratos pró-oxidantes como EROS (ZHANG et al., 2000) enquanto 

mecanismos antioxidantes encontram-se reduzidos (WARE, 2006).  

Moore et al. (1994) mostraram que a I/R-intestinal, causa inflamação 

pulmonar, ativação intestinal de fosfolipase A2 e recrutamento intestinal de 

neutrófilos. Ainda, estes autores sugerem que o intestino é gerador de mediadores 

inflamatórios, que ao serem transportados até o pulmão, modulam a LPA.  

Um estudo demonstrou que a lesão microvascular pulmonar decorrente da 

I/R-intestinal era reduzida quando o intestino era isolado (acondicionado em tubos 

de borracha) do peritônio parietal. Ainda, este estudo demonstrou redução 

plasmática dos níveis de TNF, IL-1 e IL-8 e paralelamente aumento dessas citocinas 

no fluído intestinal extravasado (ascite) coletado do tubo de borracha (NARITA et al., 

2004). 

Deitch et al. (2001), demonstraram que o sistema linfático mesentérico tem 

um papel relevante no desenvolvimento de disfunção pulmonar e inflamação 

sistêmica ao carrear mediadores inflamatórios derivados do trato gastrintestinal. 

Estudos anteriores demonstraram em modelo de choque hemorrágico, onde se 

observa isquemia intestinal, que a lesão pulmonar depende de fatores humorais 

contidos na linfa mesentérica intestinal (MAGNOTTI et al., 1998). De fato, o sistema 

linfático é uma via de coleta e de transporte de fluídos, proteínas do espaço 

intersticial, lipídeos, células do sistema imune, antígenos e enzimas, que possibilita o 

retorno do material coletado à circulação sistêmica (VON DERWEID; 

MUTHUCHAMY, 2010). A linfa mesentérica é transportada através do ducto torácico 

até a veia subclávia atingindo o pulmão (FANOUS et al., 2007) e contribui, assim, 

para a lesão pulmonar observada após a I/R-intestinal. O material drenado é 

potencial fonte de substâncias agressoras ao organismo. Assim, a microcirculação 

mesentérica exerce relevante efeito sobre a inflamação sistêmica e por extensão no 

estado funcional de neutrófilos (DEITCH et al., 1994; SHENKAR et al., 1994; 

WELBORN et al., 2000).  

A lesão pulmonar causada pela I/R-intestinal envolve o sequestro de 

neutrófilos, aumento da permeabilidade microvascular pulmonar (CAVRIANI et al., 

2004) e ativação das células endoteliais (BIFFL; MOORE, 1996). Estudos do nosso 

laboratório revelam importante participação da linfa nas repercussões pulmonares 

decorrentes da I/R-intestinal. De fato, a obstrução do ducto linfático em animais 

reperfundidos por 2 h, reduz não só o recrutamento de neutrófilos pulmonares, como 
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também o aumento de permeabilidade vascular (CAVRIANI et al., 2005) e da 

reatividade brônquica (COELHO et al., 2007). Além disso, a linfa desses animais 

contém níveis elevados de IL-1β e IL-10 (CAVRIANI et al., 2007).  

Os estudos conduzidos por nosso grupo revelaram que há aumento dos 

níveis das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α após o processo de I/R-intestinal, e 

que o transporte desses mediadores inflamatórios para o pulmão é parcialmente 

dependente da integridade do fluxo linfático (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2009; 

CAVRIANI et al., 2005; CAVRIANI et al., 2007) 

Vale lembrar que em condições onde o ducto torácico superior encontra-se 

intacto, ocorre elevação dos níveis séricos de citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-10) e que 

quando há obstrução do fluxo linfático há significativa redução das concentrações 

dessas citocinas (CAVRIANI et al.,  2005; CAVRIANI et al.,  2007). Este fato nos leva 

a concluir que a linfa tem um papel importante no transporte de mediadores 

inflamatórios e na indução de inflamação sistêmica.  

Ainda, estudos conduzidos em animais com fluxo do ducto linfático obstruído 

e submetidos a diferentes tempos de reperfusão intestinal, revelaram que as 

alterações pulmonares e intestinais são dependentes do tempo de exposição do 

organismo aos mediadores gerados durante a I/R-intestinal. De fato os mediadores 

inflamatórios se encontraram aumentados após 2 e 120 h e diminuídos após 24 e 72 

h de reperfusão intestinal (VITORETTI, 2010). Esses dados nos levam a sugerir que 

as alterações ocorridas no pulmão, decorridas da I/R-intestinal são dependentes do 

tempo de exposição à reperfusão. Além disso, os dados obtidos por Vitoretti (2010) 

revelam que os efeitos tardios da I/R-intestinal no pulmão são caracterizados pela 

presença de neutrófilos e aumento do extravasamento proteico e que, no intestino, 

ocorre aumento da permeabilidade vascular. Os estudos de Vitoretti (2010) revelam 

também que a I/R-intestinal promove alterações no endotélio pulmonar, modulando 

a expressão de moléculas relacionadas com a adesão e migração de leucócitos para 

o pulmão e com a manutenção da integridade endotelial. 

Ademais, Vitoretti (2010) sugeriu que a presença de IL-1β, IL-6, VEGF (fator 

de crescimento vascular endotelial) oscilam ao longo do tempo de reperfusão. Ainda, 

que os mediadores inflamatórios, gerados no intestino, ao serem carreados até o 

pulmão, produzem ondas adicionais de mediadores (IL-1 β, IL-6, VEGF, LTB4 e IL-

10). Estes mediadores podem se associar à inflamação pulmonar tardia observada 

120 h após o início da reperfusão intestinal.   
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Uma hipótese levantada nos estudos conduzidos por Vitoretti (2010) é de que 

as repercussões tardias da I/R-intestinal podem ser causadas devido às falhas no 

mecanismo de controle endógeno da resposta inflamatória. De fato, nesse período 

houve a redução de IL-10 e aumento dos níveis de IL-1β e de VEGF no explante 

pulmonar.  

Tomados em contexto, os dados apresentados permitem indicar que a 

magnitude das repercussões pulmonares e sistêmicas da I/R-intestinal parece ser 

controlada por fatores gerados no intestino, os quais podem ser transportados 

sistemicamente. Assim, é razoável inferir que mecanismos endógenos possam ser 

chamados a exercer importante papel no controle da inflamação pulmonar após 

eventos isquêmicos intestinais. 
 

1.5 Heme Oxigenase 
 

A heme oxigenase (HO) é uma enzima identificada na década de 1960 

(TENHUNEN et al., 1968, 1969), capaz de manter a homeostasia celular, devido à 

capacidade de degradar o grupo heme das hemoproteínas, afetando assim os níveis 

das hemoproteínas (SHIBAHARA, 2003). Atualmente três isoformas desta enzima 

são conhecidas: heme oxigenase-1 (HO-1), que é a forma induzível da enzima, 

denominada heat shock protein-32 (HsP-32); heme oxigenase-2 (HO-2), que 

expressa constitutivamente em diversos tipos de células, incluindo as endoteliais e a 

heme oxigenase-3 (HO-3) (McCOUBREYet al., 1997), que é altamente semelhante a 

HO-2, e que, no entanto, diversos estudos tem demonstrado que essa isoforma não 

se encontra presente em camundongos e humanos (SCAPAGNINI et al., 2002; 

ZHUANG et al., 2003).   

Entre as três isoformas, somente a HO-1 e HO-2 possuem a capacidade de 

atuar como enzimas catabolizadoras sobre o grupo heme, transformando-o em três 

produtos: monóxido de carbono (CO), biliverdina, que é rapidamente convertida em 

bilirrubina por meio da ação da biliverdina redutase e ferro livre (que promove a 

indução de ferritina, uma proteína ligadora do ferro) (RYTER et al., 2006) conforme 

demonstrado na figura 2 abaixo.  
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Figura 2 – Subprodutos do catabolismo do grupo heme  

 
Representação esquemática de degradação do grupo Heme. HO-1/HO-2 degrada o grupo heme, que 
é oxidativamente clivado, produzindo quantidades equimolares de CO, biliverdida e ferro. A biliverdina 
é imediatamente convertida em bilirrubina por meio da ação da biliverdina redutase e o ferro é 
imediatamente sequestrado e associado ao aumento dos níveis de ferritina. 
Fonte: Modificado de Abraham e Kappas, 2008. 
 

A HO-1 é rapidamente induzida por radiação ultravioleta, exposição a 

peróxido de hidrogênio, metais pesados, citocinas tais como IL-10, IL-6, TNF-α, pelo 

lipopolissacarídeo (LPS) e eventos estressores, tais como hipertermia, doença de 

Alzheimer, isquemia global e transitória e hemorragia subaracnóide (KEYSE e 

TYRREL, 1989; VOGT et al., 1995).  

A primeira e principal reação da HO-1 é a catálise do grupo heme b (Fe-

protoporfirina-IX), que é convertido em biliverdina-IXα (único isômero da biliverdina 

produzida por esta via) (WILKS, 2002). O monóxido de carbono e o ferro são co-

produtos no processo de formação de biliverdina (RYTER et al., 2006).  

O monóxido de carbono, ferro e bilieverdina exercem efeitos protetores, tais 

como antiapoptóticas, anti-inflamatórias, antiproliferativas e antitrombóticas. Já em 

condições de elevadas concentrações desses produtos, ocorre um efeito prejudicial 

(VACHARARAJANI et al., 2000).Tem sido sugerido que a indução e manutenção da 

HO-1 são peças chaves na proteção da lesão gerada em quadros de I/R-intestinal 

(ATTUWAYBI et al., 2003; NAKAO et al., 2009). 
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1.6 Heme Oxigenase, Isquemia e Reperfusão e SDRA 
 

Como citado anteriormente, a HO-1 faz parte da família das proteínas de 

choque térmico (heat shock protein, HSP32) (TANAKA et al., 2003), e sabemos que 

essas proteínas apresentam um papel regulador na inflamação gerada pela I/R-

intestinal (ATTUWAYBI et al., 2003; NAKAO et al., 2009). Além disso, a expressão 

da HO-1 é desencadeada como resultado de diversos estímulos de estresse que 

estão relacionados à fisiopatologia da inflamação observada na isquemia e 

reperfusão como hipóxia, EROS e NO (MOTTERLINI et al., 2000; TANAKA et al., 

2003; ZAMORA et al., 2002). Nesse sentido, sugere-se que a heme oxigenase 

desempenhe um papel importante e medeie a inflamação pulmonar desencadeada 

pela I/R-intestinal.  

Na década de 90, um estudo demonstrou que os níveis de RNAm (ácido 

ribonucléico mensageiro) da HO-1 em cérebros de ratos eram indetectáveis. 

Todavia, foram detectados após insulto isquêmico no prosencéfalo, atingindo um 

pico após 12 h de reperfusão (TAKEDA et al.,1994).Outro estudo demonstrou que o 

pré-condicionamento isquêmico, uma medida cirúrgica que consiste no emprego de 

ciclos curtos de isquemia sucedidos por reperfusão, prévios a uma isquemia 

sustentada, protege o intestino da lesão após reperfusão, e que essa proteção se 

relaciona com maior atividade da HO-1 (MALLICK et al., 2010).  

Kim et al. (2011) demonstraram que a regulação positiva da HO-1 em ratos 

previne a peroxidação lipídica gerada pela I/R hepática. Além disso, na I/R hepática 

demonstrou-se o papel protetor da técnica cirúrgica de pós-condicionamento e que 

essa proteção estava vinculada a maiores taxas intra-hepáticos de HO-1 (ZENG et 

al., 2011). No mesmo contexto, Feitoza et al. (2007) demonstraram em modelo de 

I/R renal que a função renal foi melhorada com a maior expressão da HO-1.   

Park (2009), ao avaliar a ferritina e a HO-1 como biomarcadores de lesão 

presentes no soro após I/R-intestinal, descreveu que os níveis séricos de ferritina e 

HO-1 elevaram-se progressivamente durante as 3 h de reperfusão em animais 

submetidos a I/R-intestinal. No mesmo contexto, o uso de solução salina hipertônica 

tem sido relatado como forma de modular a resposta inflamatória ao choque. Em um 

estudo realizado por Attuwayby et al. (2004a), em modelo de I/R-intestinal, foi 

demonstrado que a proteção relacionada ao uso da solução salina hipertônica era 

em parte promovida, pela indução da HO-1. O mesmo grupo,  utilizando ratos como 
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modelo experimental demonstrou que a indução prévia da HO-1, utilizando Hemin 

(fármaco indutor da expressão da HO-1) em uma dose de 50 μmol/kg, protege o 

intestino contra as lesões geradas pela I/R-intestinal, resultando prevenção de lesão 

da mucosa intestinal e redução do aumento da atividade da mieloperoxidasse (MPO) 

e melhora do trânsito intestinal (ATTUWAYBY et al., 2004b). No mesmo contexto, 

Wasserberg et al. (2006), demonstraram que a indução da HO-1 previamente à I/R-

intestinal, reduz significativamente a lesão do tecido intestinal.  

Em um estudo de análise restrospectiva, foi demonstrado que a expressão 

proteica da HO-1 encontra-se elevada em pulmões de pacientes portadores de 

SDRA (MUMBY et al., 2004). Sheu et al. (2009) em um estudo de controle de caso 

aninhado demonstraram que maiores níveis séricos de HO-1 se relaciona a menor 

risco de pacientes desenvolverem SDRA. No mesmo estudo, foi demonstrado que a 

variação genética do gene promotor da HO-1 está relacionada com um maior ou 

menor risco de desenvolvimento de SDRA.  

Como descrito anteriormente, a I/R-intestinal determina aumento dos níveis 

de IL-1β, IL-6 e TNF-α que, uma vez transportados pelo ducto linfático torácico até 

os pulmões, participam da inflamação pulmonar e induzem a geração adicional de 

mediadores inflamatórios. Desse evento pode haver exacerbação da inflamação 

sistêmica e potencialmente falência múltipla dos órgãos e sistemas.  

À luz dessas evidências, considerando o papel citoprotetor da HO-1 e que 

diversos são os relatos da proteção exercida pela HO-1 em modelos de isquemia e 

reperfusão, a questão que se levanta é se o controle interno da lesão pulmonar 

decorrente de eventos isquêmicos intestinais poderia ter a participação da HO-1.  
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1.7 Hipótese 
 
 Tendo em vista a ação protetora da HO-1 no processo inflamatório, pretende-

se estabelecer a hipótese de que a HO-1 seja alvo das ações dos mediadores e que 

mecanismos subjacentes ao processo de inflamação pulmonar possam ser 

dependentes da maior ou menor expressão pulmonar de HO-1. 

 
1.8 Objetivos  
  

• Investigar a expressão da HO-1 no pulmão após a indução de I/R-intestinal; 

Estabelecer correlação entre a geração de HO-1 e controle da inflamação 

pumonar após a I/R-intestinal; 

• investigar os efeitos da indução da expressão da HO-1 sobre os mediadores 

inflamatórios (IL-1β, IL-10 e VEGF) gerados no pulmão após I/R-intestinal; 

• avaliar os efeitos da indução da expressão da HO-1 nos níveis de mediadores 

inflamatórios (IL-1β, IL-6, IL-10 e VEGF) presentes na linfa após I/R-intestinal; 

• analisar o efeito da indução da expressão da HO-1 na expressão de enzimas 

relacionadas ao processo inflamatório (SOD-1, SOD-2, Catalase, iNOS e 

eNOS). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

2.1 Animais 
 

Foram utilizados ratos adultos da linhagem Wistar (220 – 250 g), provenientes 

do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo. Os animais foram mantidos em condições de temperatura e umidade 

controladas e ciclo claro/escuro de 12 h. Os ratos tiveram livre acesso à ração e 

água. Os estudos foram aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

(Protocolo n° 067 nas folha 88 do livro 02 para uso de animais em experimentação). 
 
2.2 Indução de isquemia e reperfusão Intestinal 

 
A isquemia intestinal foi induzida pelo pinçamento da artéria mesentérica 

superior por 45 min. Para tanto, os ratos foram anestesiados com hidrato de cloral 

(10% - 400 mg/kg) e, após laparotomia mediana e desvicerização, a artéria foi 

localizada e a isquemia intestinal realizada. Os pinçamentos foram realizados com 

pinça vascular de micro-cirurgia “Vascu-statt” n° 1001-531, Scalan International. 

Durante o período de manutenção da isquemia, o abdômen dos animais foi mantido 

coberto com plástico transparente (15 cm x 10 cm), para minimizar perdas de líquido 

e calor causadas pela incisão abdominal. Decorrido o tempo desejado de isquemia, 

a pinça vascular foi retirada e a incisão mediana fechada com sutura contínua, em 

dois planos, com fio de algodão. Os animais foram mantidos em reperfusão por 

períodos de 2 h. Para isso, os animais foram acondicionados em gaiolas coletivas 

(máximo de 5 animais por gaiola) e mantidos no biotério do Departamento de 

Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São 

Paulo à temperatura de 22 ºC com ciclo claro/escuro de 12 h. Paralelamente aos 

demais grupos, alguns animais, previamente à realização do processo de I/R-

intestinal, sob anestesia profunda, foram submetidos à laparatomia. As vísceras 

foram afastadas para localização do ducto linfático torácico superior. Após a 

localização do ducto linfático torácico superior o mesmo foi dissecado e isolado das 

vísceras e amarrado por meio do uso de linha de algodão. 
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2.3 Avaliação da repercussão pulmonar induzida pela I/R-intestinal 
 

2.3.1 Determinação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) 
 

Após a I/R intestinal, os animais foram submetidos à eutanásia, sob anestesia 

profunda (hidrato de cloral > 400 mg/kg – i.p.), por exsanguinamento da aorta 

abdominal. O leito vascular pulmonar foi perfundido pela artéria pulmonar com 20 ml 

de PBS. Fragmentos do pulmão foram retirados e pesados e, a eles, adicionado 1 ml 

de tampão fosfato pH 6, contendo brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB - 

0,5%) e 5 mM de EDTA. A seguir, as amostras foram homogeneizadas em 

homogeinizador tecidual (Medic Tools®) durante 20 segundos. As amostras foram 

centrifugadas a 12.500 rpm durante 10 min à temperatura de 4 °C. O sobrenadante 

obtido foi utilizado para determinar a atividade de MPO. O ensaio de MPO foi 

conduzido adicionando-se, em duplicata, 10 μl da amostra em placas plásticas de 96 

poços. Em seguida, foram adicionados 200 μl de tampão substrato, contendo 

tampão fosfato pH 6, peróxido de hidrogênio (0,1%) e orto-dianisidina (1,25%). 

Decorridos 5 minutos, a reação foi paralisada pela adição de 50 μl de azida sódica 

(1%). A leitura da absorbância foi feita em leitor de ELISA (Bio-TekInstruments®) em 

comprimento de onda de 450 nm e os valores de absorbância expressos como 

atividade de MPO/mg de tecido. 

 

2.3.2 Avaliação da permeabilidade microvascular pulmonar 
 

A quantificação da permeabilidade vascular foi feita por meio da técnica de 

determinação da concentração do corante azul de Evans (AE) extravasado de 

fragmentos de pulmão (SIROIS et al., 1988). Para tanto, 25 mg/kg do corante foram 

injetados por via intravenosa 20 min antes do tempo da reperfusão intestinal se 

completar. Após a eutanásia, o leito vascular pulmonar foi perfundido com PBS pela 

artéria pulmonar para remoção do sangue intravascular. A seguir, fragmentos dos 

tecidos foram removidos, limpos e pesados. Um fragmento do pulmão foi colocado 

em formamida (4 ml/g, a 20 ºC por 24 h), enquanto a outra porção do mesmo lobo foi 

mantida em estufa a 37 ºC por 72 h para determinação posterior do peso seco dos 

tecidos. A densidade óptica (DO) foi obtida em leitor de ELISA (Bio-Tek 

Instruments®) em comprimento de onda 620 nm. A concentração de AE das 
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amostras foi determinada cotejando os valores de DO em curva padrão. Os valores 

foram expressos em mg de AE/g de peso seco dos fragmentos de pulmão. 

 
2.4 Cultura de tecido pulmonar 
 

 Após a eutanásia, o leito vascular pulmonar dos animais foi perfundido com 

20 ml de PBS através de uma cânula inserida na artéria pulmonar. De cada animal 

foram obtidos 12 fragmentos de pulmão de tamanho homogêneo (aproximadamente 

2x2 mm) que foram cultivados por 24 h em placa de 24 poços (4 fragmentos por 

poço) em 1 ml de meio DMEM contendo 0,5% de penicilina/estreptomicina a 37 °C 

em atmosfera úmida com 5% de CO2. Após esse período, o meio de cultura foi 

retirado e armazenado em freezer -80 ºC para posterior determinação de 

mediadores inflamatórios. Os fragmentos pulmonares foram colocados em estufa por 

72 h à 37 ºC para determinação de seu peso seco. 

 

2.5 Canulação do ducto linfático torácico e obtenção da linfa 
 

Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral (400 mg/kg – i.p.) e foi 

realizada a laparotomia. As vísceras foram afastadas para a localização do ducto 

linfático torácico, onde foi feita a canulação com tubo sylastic (0,06 cm de diâmetro e 

0,1 cm de diâmetro externo) previamente preenchido em solução de heparina (500 

UI/ml). A seguir, a cânula foi amarrada com fio de algodão no ponto de inserção no 

ducto e sobre a massa muscular da parede abdominal posterior. Os animais foram 

suturados com sutura contínua, em dois planos, com fio de algodão. Após a cirurgia 

foi administrado 100 µl de solução de heparina (50 UI/ml) e 1 ml de solução salina 

por via subcutânea. A linfa foi coletada por um período de 1 h em um microtubo com 

50 µl de solução de heparina (500 UI/ml). Posteriormente, a linfa foi centrifugada em 

1.500 rpm por 5 min, as células separadas e o sobrenadante congelado. 
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2.6 Determinação dos mediadores inflamatórios 
 

Amostras de linfa e do meio de cultura dos explantes pulmonares foram 

utilizadas para quantificação dos níveis de IL-β, IL-6, IL-10 e VEGF, utilizando-se 

“kits” comerciais Duo Set (R&D System®). Os ensaios foram conduzidos segundo 

especificações do fabricante e a densidade óptica obtida em leitor de ELISA (Bio-

Tek Instruments®) em comprimento de onda de 450 nm. 

 Os resultados foram expressos em pg de citocina produzida por mg de tecido 

pulmonar seco no caso das amostras de explante pulmonar e em pg de citocina por 

ml no caso das amostras de linfa. 

 

2.7 PCR em tempo real  
 

Os genes foram quantificados quanto à sua expressão por meio de PCR em 

tempo real, em aparelho ABI PRISM 7300 sequence detection system (Applied 

Biosystem, EUA). Um fragmento do pulmão total foi homogenizado em TRIzol 

(Invitrogen, EUA) com auxílio do homogenizador de tecidos Polytron (Glen Mills, 

EUA). Para a extração do RNA total, seguiram-se os procedimentos de acordo com 

o fabricante. Brevemente, os tecidos homegenizados com 1 mL de TRIzol foram 

incubados por 5 minutos a temperatura ambiente para permitir a completa 

dissociação dos complexos de nucleoproteínas. Em seguida, foram adicionados 200 

µL de clorofórmio ao tubo EPPENDORF® e agitados em vórtex, por 15 segundos e 

então incubados a 15-30 °C por 2-3 minutos. A seguir, o homogenato foi 

centrifugado a 12.000x por 15 minutos em centrífuga refrigerada (2-8 °C). Após a 

centrifugação, a mistura separou-se, então, em uma fase mais densa de coloração 

rosa (fenol-clorofórmio), no fundo do tubo contendo as proteínas, uma interface 

branca (DNA precipitado) e uma fase sobrenadante aquosa (incolor) onde estava 

contido o RNA solúvel. Esta parte foi, então, separada e adicionou-se 500 µL de 

isopropanol para precipitação do RNA. Incubou-se esta solução por 10 minutos a 15-

30 °C, sendo, posteriormente, centrifugada a 12.000 x g por 10 minutos em 

centrífuga refrigerada (2-8 °C); O RNA precipitado, freqüentemente invisível antes da 

centrifugação, formou um centrifugado de consistência gelatinosa no fundo do tubo. 

Então, obteve-se um precipitado quando a solução de etanol a 75% foi adicionada e 

o precipitado foi novamente centrifugado a 10.500 x.  
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Foi retirado o sobrenadante e ressuspendido o pellet em 50 µL de água 

DEPC. O RNAm foi separado do RNA total obtido por meio da utilização de primers 

Oligo-dT, que se anelam à cauda poli-A do RNAm. Em seguida, 2 µg de RNA total 

foi tratado com DNAse I (1 U/mL) e incubado por 15 minutos a 25 °C. Então, foi 

adicionado 2 µL de Oligo(dT)12-18Primer* (0,1 µg/µL) e incubado a 65 °C por 10 

minutos e posteriormente 5 minutos a 4 °C. Depois, adicionou-se 1 µL de BSA 

Acetilada (20 µg/mL) (Promega); 10 µL de 5X First Strand Buffer (Invitrogen); 10 µL 

de desoxinucleotídeo trifosfato 10 mM (dNTP Promega) e 2 µL de M-MLV Reverse 

Transcriptase (200 U/µL - Invitrogen). Essa solução foi incubada a 37 °C por 1 hora, 

65 °C por 10 minutos e 4 °C por 5 minutos. Os primers a serem utilizados foram 

sintetizados baseando-se na seqüência conhecida de bases nitrogenadas, descritas 

no GenBank, e utilizou-se o programa Primer Express da Applied Biosystems para 

adequá-los a técnica de PCR em tempo real. Cada amplificação foi preparada com 1 

µL de cDNA, 0,5 µL de primers em concentração de 10 µM, e 5 µL de SYBER Green 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido) e 3 µL de água 

destilada estéril. Em cada ensaio, foram utilizados controles positivos e negativos. A 

reação foi realizada em aparelho ABI Prism 7300 sequence detection system 

(Applied Biosystem). As condições de amplificação foram padronizadas para cada 

transcrito. Uma relação comparativa entre os ciclos da reação (CT) foi usada para 

determinar a expressão gênica, em relação ao controle HPRT (gene house keeping, 

normalizador). Dessa maneira, níveis arbitrários de mRNA foram expressos como 

uma diferença de “n” vezes em relação ao calibrador. Para cada amostra, os valores 

(CT) dos genes alvo foram normalizados e o valor usado para demonstrar a 

expressão relativa dos genes alvo será calculado utilizando a expressão 2-ΔΔCT 

(Previamente descrita por K. Livak – PE – Applied Biosystems; Sequence Detector 

User Bulletin 2). Foram utilizados os seguintes primers Syber (Applied Biosystem, 

USA) Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyl Transferase (HPRT) (sense) 5’-CTC 

ATG GAC TGA TTA TGG ACA GGA C-3’, (antisense) 5’-GCA GGT CAG CAA AGA 

ACT TAT AGC C-3’; iNOS (sense) 5´ AGT GAG GAG CAG GTT GAG GA 3`, 

(antisense) 5´ GCT GTA ACT CTT CTG GGT GT 3´; Glutatione Peroxidase (sense) 

5´ CCA GCT ACT GAG GTC TGA CAG-3´, (antisense) = 5´- ACT TGA GAC TAG 

CGA GGA TCT-3´. A reação de RT-PCR foi realizada usando os seguintes primers 

Taqman (Applied Biosystem, USA): HO-1 (Rn00561387_m1), SOD 1 

(Rn00566938_m1*), SOD 2 (Rn00690587_g1*), Catalase (Rn00560930_m1*), iNOS 
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(Rn00561646) e eNOS(Rn01232634_s1). As condições de ciclagem foram: 10 

minutos a 95 °C, seguido de 45 ciclos de 20 segundos cada a 95 °C, 20 segundos a 

58 °C, e 20 segundos a 72 °C. 

 

2.8 Tratamento farmacológico  
 

Um grupo de animais submetidos a I/R intestinal aguda (2 h de reperfusão) foi 

tratado 48 e 24 h antes da cirurgia com Hemin (10 mg/Kg), um indutor da expressão 

da HO-1, por via intraperitoneal. 

 
2.9 Análise estatística 
 

Os dados das amostras foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

seguido do teste Student-Newman-Keuls para amostras não pareadas. As análises 

estatísticas foram conduzidas utilizando GraphPad Software V.4.01, Graph pad 

Instat-tm. Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. Valores de p < 0.05 

foram considerados significativos. 
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3 RESULTADOS 
 
3.1  Efeito da obstrução do ducto linfático sobre as repercussões    
 pulmonares desencadeadas pela I/R-intestinal 
 

 O painel A da figura 3 representa os dados obtidos da infiltração de 

neutrófilos, quantificada indiretamente por meio da determinação da atividade 

pulmonar da enzima MPO. Após 2 horas de reperfusão observamos que a I/R-

intestinal induziu aumento significativo da atividade da MPO. Além disso, a 

obstrução do fluxo linfático preveniu o aumento da atividade da MPO.  

Os valores de extravasamento do corante Azul de Evans no pulmão dos 

grupos estudados estão representados no painel B da figura 3. Como podemos 

observar, a I/R-intestinal promoveu aumento da permeabilidade vascular em 

comparação com o grupo sham. Ainda, a obstrução do fluxo linfático torácico 

superior preveniu o aumento da permeabilidade microvascular pulmonar induzida 

pela I/R-intestinal.  
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Figura 3 –  Efeito da i/R-intestinal e obstrução do ducto linfático sobre a atividade  
da enzima mieloperoxidase (MPO) em homogenatos do pulmão e 
extravasamento do corante Azul de Evans no pulmão. 

 
As barras do painel A (n=5) representam a atividade da MPO em homogenato pulmonar e do painel B 
(n=5) o extravazamento do corante Azul de Evans no tecido pulmonar. Os grupos consistiram de 
animais do grupo sham (falso-operados) e I/R-intestinal com ducto linfático intacto ou seccionado. Os 
animais do grupo I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de 
reperfusão. Os resultados são expressos como média ±E.P.M. P<0,05. *P em relação ao grupo sham; 
ε P em relação ao grupo I/R-intestinal sem ducto seccionado.  
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3.2  Avaliação do efeito do tratamento dos animais com Hemins sobre as 
 repercussões pulmonares desencadeadas pela I/R-intestinal 
 

 Os resultados representados na figura 4 mostram que o tratamento prévio a 

I/R-intestinal com Hemin preveniu o aumento da atividade pulmonar da MPO 

induzida pela I/R-intestinal (Painel A). Ainda, o aumento do extravasamento do 

corante Azul de Evans observado nos animais submetidos a I/R-intestinal foi 

prevenido pelo tratamento dos animais com Hemin (Painel B). 

   

Figura 4  –  Efeito do tratamento com Hemin sobre a atividade pulmonar da MPO e 
  permeabilidade vascular pulmonar. 

 
Os grupos do Painel A e B (n=5) consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-
intestinal e I/R-intestinal tratados previamente com Hemin. Após 2 h de reperfusão avaliamos a 
atividade da MPO (Painel A) e Permeabilidade microvascular pulmonar (Painel B). Os animais I/R-
intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de reperfusão. Os 
resultados são expressos como média ± E.P.M. P<0,05.  *P em relação ao grupo sham; ε P em 
relação ao grupo I/R-intestinal. 
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3.3  Efeito da I/R-intestinal, da obstrução do fluxo linfático e do tratamento 
 com Hemin sobre a expressão gênica da HO-1 no pulmão 

 

 Como pode ser observado no painel A da figura 5, a I/R-intestinal não alterou 

a expressão gênica da HO-1 no tecido pulmonar. Por outro lado, o tratamento com 

Hemin foi efetivo em aumentar a expressão da HO-1. 

No painel B da figura 5 observamos que a obstrução do fluxo linfático dos 

animais submetidos a I/R intestinal não alterou a expressão gênica da HO-1 no 

pulmão.   
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Figura 5 –  Efeito do tratamento com Hemin, da I/R-intestinal e obstrução do fluxo 
  linfático sobre a expressão gênica da HO-1 no tecido pulmonar. 

 
Os grupos do Painel A consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal e I/R-
intestinal tratados previamente com Hemin (n=4-5) e o Painel B consistiu de animais do grupo sham 
(falso operados), I/R-intestinal com ducto linfático intacto e seccionado (n=4-5). Os animais I/R-
intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de reperfusão. A 
obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os resultados são 
expressos como média ± E.P.M. P<0,05.  ε P em relação ao grupo I/R-intestinal com ducto linfático 
torácico superior intacto. 
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3.4  Efeito da I/R-intestinal, da obstrução do fluxo linfático e do tratamento 
 com Hemin sobre mediadores inflamatórios no explante pulmonar 
 

3.4.1 Interleucina 1β (IL-1β) 
 
 A concentração de IL-1β detectada em sobrenadante de explante pulmonar 

está representada na figura 6. Como podemos observar a I/R-intestinal promoveu 

aumento significativo da geração de IL-1β. Ademais a obstrução do ducto linfático 

não modificou a geração de IL-1 β (Painel A). 

 No painel B, observamos que o tratamento dos animais com Hemin preveniu 

o aumento da geração de IL-1β induzida pela I/R-intestinal (Painel B).  
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Figura 6 – Efeito da I/R-intestinal, tratamento com Hemin e obstrução do fluxo 
linfático sobre os níveis de IL-1β em sobrenadante de explante 
pulmonar. 

 

 

 
Os grupos do Painel A (n=4-5) consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal 
com ducto linfático intacto e seccionado e o Painel B (n=4-5) consistiu de animais do grupo sham 
(falso operados), I/R-intestinal e I/R-intestinal tratados previamente com Hemin. Os animais I/R-
intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de reperfusão. A 
obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os resultados são 
expressos como média ± E.P.M. P<0,05.  * P em relação ao grupo sham; ε P em relação ao grupo I/R-
intestinal com ducto linfático torácico superior intacto. 
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3.4.2 Interleucina 10 (IL-10) 
 
 Os dados da figura 7 representam os valores de IL-10 quantificados no 

explante pulmonar. Como podemos observar no painel A, a I/R-intestinal não causou 

aumento significativo da geração de IL-10. Ademais, a obstrução do fluxo linfático 

não alterou a geração de IL-10 nos animais submetidos a I/R-intestinal.  

  No painel B podemos observar que os animais tratados com Hemin 

apresentaram aumento significativo dos níveis de IL-10 no explante pulmonar.  
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Figura 7– Efeito da I/R-intestinal, tratamento com Hemin e obstrução do fluxo 
linfático sobre os níveis de IL-10 em sobrenadante de explante 
pulmonar. 
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Os grupos do Painel A (n=4-5) consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal 
com ducto linfático intacto e seccionado e o Painel B (n=4-5) consistiu de animais do grupo sham 
(falso operados), I/R-intestinal e I/R-intestinal tratados previamente com Hemin. Os animais I/R-
intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de reperfusão. A 
obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os resultados são 
expressos como média ± E.P.M. P<0,05. ε P em relação ao grupo I/R-intestinal com ducto linfático 
torácico superior intacto. 
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3.4.3 VEGF  
 
 Os dados relativos ao VEGF estão representados na figura 8. No painel A 

observamos que a I/R-intestinal não alterou os níveis de VEGF quantificados nas 

amostras de explante pulmonar. Em contrapartida, a obstrução do fluxo linfático 

acarretou aumento dos níveis de VEGF. Ademais, o tratamento prévio com Hemin 

resultou em aumento significativo dos níveis de VEGF no explante pulmonar. 

 O painel B da figura 8 indica que o tratamento dos animais com Hemin elevou 

o conteúdo de VEGF no compartimento pulmonar. Por outro lado, a I/R-intestinal por 

si não alterou os valores de VEGF quantificados em relação ao grupo sham. 
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Figura 8 – Efeito da I/R-intestinal, tratamento com Hemin e obstrução do fluxo     
linfático sobre os níveis de VEGF em sobrenadante de explante 
pulmonar. 

 

 
Os grupos do Painel A (n=5) consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal 
com ducto linfático intacto e seccionado e o Painel B (n=5) consistiu de animais do grupo sham (falso 
operados), I/R-intestinal e I/R-intestinal tratados previamente com Hemin. Os animais I/R-intestinal 
foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de reperfusão. A obstrução do 
fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os resultados são expressos como 
média ± E.P.M. P<0,05. ε P em relação ao grupo I/R-intestinal com ducto linfático torácico superior 
intacto. 
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3.5  Efeito do tratamento com Hemin sobre o conteúdo de mediadores 
 inflamatórios na linfa após a I/R-intestinal 
  

 Na figura 9 são representados os valores referentes ao efeito do tratamento 

com Hemin sobre a concentração de mediadores (IL-10, IL-6, IL-1β e VEGF) na linfa 

de animais antes indução da isquemia, durante o período de isquemia e durante o 

período de reperfusão. Podemos observar que somente durante o período de 

reperfusão ocorreu aumento dos níveis de IL-10 (Painel A), IL-6 (Painel B) e IL-1β 

(Painel C) na linfa de animais submetidos a I/R-intestinal. Notavelmente, o 

tratamento prévio com Hemin foi capaz de prevenir o aumento dos níveis de IL-10 

(Painel A) e IL-1-β (Painel C), mas não de IL-6 (painel B) na linfa após I/R-intestinal. 

No painel D observamos que os níveis de VEGF na linfa se encontraram 

aumentados durante o período de isquemia e continuaram elevados no período de 

reperfusão. Ainda, o tratamento dos animais com Hemin elevou significativamente 

os níveis de VEGF na linfa dos animais antes mesmo da indução da Isquemia 

(Painel D).  
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Figura 9  –  Efeito do tratamento com Hemin nos níveis de IL-10, IL-6, IL-1β e VEGF 
  na linfa de animais submetidos a I/R-intestinal. 
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Os grupos consistiram de animais do grupo I/R-intestinal e animais do grupo I/R-intestinal tratados 
previamente com hemin. Amostras de linfa foram coletadas 15 min antes da Isquemia, durante 45 min 
de isquemia e durante 2 h de reperfusão. Os animais I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de 
isquemia intestinal, seguido de 2 h de reperfusão. Os resultados são expressos como média ± E.P.M. 
P<0,05. * P em relação a linfa obtida dos animais não tratados com Hemin anteriormente a indução 
da isquemia; ε P em relação a linfa obtida dos animais não tratados com Hemin durante o período de 
reperfusão (Painel B). * P em relação a linfa obtida dos animais não tratados com Hemin 
anteriormente a indução da isquemia; λ P em relação a linfa obtida dos animais não tratados com 
Hemin durante o período de reperfusão (Painel B). * P em relação a linfa obtida dos animais não 
tratados com Hemin anteriormente a indução da isquemia; ε P em relação a linfa obtida dos animais 
não tratados com Hemin durante o período de reperfusão (Painel C). * P em relação a linfa obtida dos 
animais não tratados com Hemin anteriormente a indução da isquemia (Painel D) 
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3.6  Efeito do tratamento dos animais com Hemin sobre a expressão gênica 
 de enzimas (SOD-1, SOD-2, catalase e óxido nítrico sintase) no tecido 
 pulmonar após a indução da I/R-intestinal 
 

 Os estudos acerca da expressão gênica da SOD-1 no pulmão estão 

representados na figura 10. Observamos que os grupos de animais submetidos a 

I/R-intestinal com o ducto linfático intacto reduziu significativamente a expressão da 

SOD-1 no tecido pulmonar quando comparado com o grupo controle sham (Painel 

A). 

Porém, o tratamento dos animais com Hemin elevou significativamente a 

expressão gênica da SOD-1 no tecido pulmonar (Painel B). 
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Figura 10 – Efeito do tratamento com Hemin, da I/R-intestinal e obstrução do fluxo 
      linfático sobre a expressão gênica da SOD-1 no tecido pulmonar. 

 
Os grupos do Painel A consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal com 
ducto linfático intacto e seccionado (n=4-6) e o Painel B consistiu de animais do grupo sham (falso 
operados), I/R-intestinal com ducto linfático intacto e I/R-intestinal tratado previamente com Hemin 
(n=4-6). Os animais I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h 
de reperfusão. A obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os 
resultados são expressos como média ± E.P.M. P<0,05. * P em relação ao grupo sham.  ε P em 
relação ao grupo I/R-intestinal com ducto linfático torácico superior intacto. 
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 Como pode ser observado no painel A da figura 11, a I/R-intestinal não 

alterou significativamente a expressão gênica da SOD-2. Resultados similares foram 

encontrados acerca da obstrução do fluxo linfático que também não alterou a 

expressão gênica da SOD-2 no tecido pulmonar. Por outro lado, no painel B 

observamos que o tratamento dos animais com hemin resultou em aumento 

significativo da expressão gênica da SOD-2 no tecido pulmonar. 
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Figura 11 – Efeito do tratamento com Hemin, da I/R-intestinal e obstrução do fluxo 
   linfático sobre a expressão gênica da SOD-2 no tecido pulmonar. 

 
Os grupos do Painel A consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal com 
ducto linfático intacto e seccionado (n=4-5) e o Painel B consistiu de animais do grupo sham (falso 
operados), I/R-intestinal com ducto linfático intacto e I/R-intestinal tratado previamente com Hemin 
(n=4-5). Os animais I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h 
de reperfusão. A obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os 
resultados são expressos como média ± E.P.M. P<0,05. ε P em relação ao grupo I/R-intestinal com 
ducto linfático torácico superior intacto. 
 

 A figura 12 representa os valores detectados da expressão gênica da catalase 

no tecido pulmonar. No Painel A podemos observar que a I/R-intestinal não alterou a 

expressão gênica da catalase. Ademais, a obstrução do fluxo linfático não alterou a 

expressão gênica da mesma. No painel B, observamos que o tratamento dos 

animais com Hemin não foi efetivo em aumentar a expressão da catalase no tecido 

pulmonar.  
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Figura 12 – Efeito do tratamento com Hemin, da I/R-intestinal e obstrução do fluxo 
      linfático sobre a expressão gênica da Catalase no tecido pulmonar. 

 
Os grupos do Painel A consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal com 
ducto linfático intacto e seccionado (n=5) e o Painel B consistiu de animais do grupo sham (falso 
operados), I/R-intestinal com ducto linfático intacto e I/R-intestinal tratado previamente com Hemin 
(n=4-5). Os animais I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h 
de reperfusão. A obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os 
resultados são expressos como média ± E.P.M. P<0,05.  
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 A expressão gênica da eNOS no tecido pulmonar foi quantificada e está 

representada na figura 13. Como podemos observar no painel A, a I/R-intestinal não 

alterou significativamente a expressão de eNOS. A obstrução do fluxo linfático não 

alterou a expressão da eNOS (Painel A). 

 Ainda, o tratamento dos animais com Hemin não alterou a expressão gênica 

da eNOS no tecido pulmonar (Painel B). 

 

Figura 13 – Efeito do tratamento com Hemin, da I/R-intestinal e obstrução do fluxo 
      linfático sobre a expressão gênica da eNOS no tecido pulmonar.  

 
Os grupos do Painel A consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal com 
ducto linfático intacto e seccionado (n=5) e o Painel B consistiu de animais do grupo sham (falso 
operados), I/R-intestinal com ducto linfático intacto e I/R-intestinal tratado previamente com Hemin 
(n=5). Os animais I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de 
reperfusão. A obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os 
resultados são expressos como média ± E.P.M. P<0,05. 
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 A figura 14 representa os valores detectados de expressão gênica da iNOS 

no tecido pulmonar. No painel A podemos observar que no tecido pulmonar de 

animais submetidos a I/R-intestinal ocorreu aumento da expressão gênica de iNOS e 

que a obstrução do fluxo linfático preveniu tal evento de forma significativa. 

No painel B, observamos que o tratamento com Hemin foi efetivo em prevenir 

o aumento da expressão gênica da iNOS no tecido pulmonar. 

 

Figura 14 – Efeito do tratamento com Hemin, da I/R-intestinal e obstrução do fluxo 
      linfático sobre a expressão gênica da iNOS no tecido pulmonar. 

 
Os grupos do Painel A consistiram de animais do grupo sham (falso operados), I/R-intestinal com 
ducto linfático intacto e seccionado (n=5) e o Painel B consistiu de animais do grupo sham (falso 
operados), I/R-intestinal com ducto linfático intacto e I/R-intestinal tratado previamente com Hemin 
(n=5). Os animais I/R-intestinal foram submetidos a 45 min. de isquemia intestinal, seguido de 2 h de 
reperfusão. A obstrução do fluxo linfático foi realizada previamente à indução da isquemia. Os 
resultados são expressos como média ± E.P.M. P<0,05. * P em relação ao grupo sham. ε P em 
relação ao grupo I/R-intestinal com ducto linfático torácico superior intacto.  
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4 DISCUSSÃO  
 
 Neste estudo investigamos o papel da heme oxigenase 1 (HO-1) na 

inflamação pulmonar causada pela I/R-intestinal desencadeada em ratos. Para 

tanto, os animais foram submetidos à oclusão da artéria mesentérica superior por 45 

min e posteriormente à 2h de reperfusão intestinal. Os dados gerados revelaram que 

a HO-1 pode exercer efeitos protetores sobre a inflamação pulmonar, notadamente 

sobre a permeabilidade microvascular pulmonar, infiltração neutrofílica, por meio da 

modulação de citocinas pró-inflamatórias e antinflamatórias e por meio da maior 

expressão da SOD-1e SOD-2 e redução da expressão gênica da iNOS. 

 A I/R-intestinal se caracteriza pela sua potencial capacidade de induzir lesão 

pulmonar aguda (LPA) que, em sua forma mais grave, pode evoluir para a síndrome 

do desconforto respiratório agudo (SDRA) (LUH et al., 2007). Este quadro clínico 

representa um espectro de doenças que são comumente encontradas em pacientes 

internados em UTI’s (JACOBSON, 2009).  

A SDRA foi descrita pela primeira vez por Ashbaugh et al.(1967), no Centro 

Médico da Universidade de Colorado e se caracteriza pela presença de infiltração de 

neutrófilos, aumento da permeabilidade vascular, danos da barreira do epitélio 

alveolar e comprometimento das trocas gasosas (LEWANDOWSKI; 

LEWANDOWSKI, 2006; LUH et al., 2007). Além do mais, dados recentes mostram 

que a mortalidade na SDRA permanece elevada (41-46%) (PIERRAKOS et al., 

2011). É possível que essas taxas existam, porque, apesar dos avanços benéficos 

no manejo ventilatório de pacientes com LPA/SDRA, as terapias farmacológicas 

ainda não são plenamente satisfatórias (JACOBSON, 2009).  

 A heme oxigenase (HO) é uma enzima, identificada na década de 1960, 

capaz de degradar o grupo heme, um processo que gera quantidades equimolares 

de biliverdina que é convertida rapidamente em bilirrubina, ferro livre e monóxido de 

carbono (TENHUNEN et al., 1968, 1969). A HO-1 exerce ações protetoras, tais 

como antiapoptóticas, antinflamatórias, antiproliferativas e antitrombóticas 

(VACHARARAJANI et al., 2000).  

A HO está presente em diversos tiposde células, tais como células tronco 

hematopoiéticas, na medula óssea (ABRAHAM, 1991) e células endoteliais 

(McCOUBREY et al., 1997). A HO-1 que é a forma induzível da enzima, HO-2 que é 

a forma constitutiva e também a HO-3 (McCOUBREY et al., 1997).  
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Os produtos derivados da degradação do grupo heme (biliverdina, ferro livre e 

monóxido de carbono) proporcionam à HO-1, isoforma induzível, ação protetora no 

processo inflamatório. Ademais, a HO-1 pode ser induzida, pela ação de mediadores 

inflamatórios (ABRAHAM; KAPPAS, 2008). Sugere-se então que os mecanismos 

subjacentes ao controle da resposta inflamatória possam ser dependentes da maior 

ou menor expressão pulmonar da HO-1. De fato, estudos revelam que a indução e a 

manutenção da expressão da HO-1 exercem papel protetor na lesão gerada pela 

I/R-intestinal (ATTUWAYBI et al., 2003; WASSERBERG et al., 2007), inclusive nas 

repercussões pulmonares (CHEN et al., 2008; PARK, 2009).  

Evidências experimentais mostram que a I/R-intestinal causa aumento do 

número de neutrófilos no pulmão (CAVRIANI et al., 2004; CHOLLET-MARTIN et al., 

1996; SUN et al., 1999; WEILAND et al., 1986) e do extravasamento plasmático 

(CAVRIANI et al., 2004). Além disso, a I/R-intestinal eleva os níveis de citocinas 

circulantes, tais como: IL-1β e IL-10 (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2011; 

CAVRIANI et al., 2007; VITORETTI, 2010), IL-6 (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 

2009). Recentemente mostramos que o pulmão gera VEGF, após a isquemia 

intestinal de 45 min e um período de reperfusão de 120 h (VITORETTI, 2010). 

Em humanos, a ativação dos neutrófilos desempenha papel fundamental na 

indução da falência do transporte de oxigênio na SDRA (CHOPRA et al., 2009). 

Ainda, os neutrófilos, ao liberarem proteases, inibem a atividade surfactante 

pulmonar, sendo esse um dos mecanismos que podem afetar a função pulmonar na 

lesão pulmonar aguda (SEGEL; HALTERMAN; LICHTMAN, 2010).  

 A atividade de MPO está relacionada de forma consistente com a presença 

de neutrófilos no pulmão (SUN et al., 1999; TAKAYAMA et al., 2001). Ainda, o papel 

do fluxo linfático na inflamação pulmonar também foi demonstrado em modelo de 

choque hemorrágico (DEITCH, 2001). De fato, tantos os estudos de Cavriani et al. 

(2005) como os do grupo de Deitch et al. (2001) mostram que a obstrução do fluxo 

linfático reduz o recrutamento de neutrófilos e extravasamento proteico pulmonar.  

 Neste contexto avaliamos a repercussão pulmonar da I/R-intestinal por meio 

da determinação indireta da infiltração neutrofílica quantificando a atividade da MPO. 

A I/R-intestinal promoveu aumento significativo da atividade da MPO no pulmão. 

Além disso, observamos diminuição da atividade da MPO no grupo de ratos em que 

o ducto linfático torácico superior foi seccionado, confirmando resultados 

anteriormente descritos por Cavriani et al. (2005). Estes dados reforçam a 
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percepção de que os mediadores inflamatórios originados no intestino, durante a I/R-

intestinal são carreados pela linfa até o pulmão sendo portanto, parcialmente 

responsáveis pela inflamação pulmonar (BREIPHAUPT-FALLOPPA et al., 2009; 

BREIPHAUPT-FALOPPA et al., 2011; CAVRIANI et al., 2005; CAVRIANI, 2007; 

VITORETTI, 2010).  

 Uma vez observado que a I/R-intestinal causou inflamação pulmonar e que a 

obstrução do fluxo linfático reduz a atividade pulmonar da MPO avaliamos se a HO-

1, por exercer efeito anti-inflamatório poderia estar ativa no pulmão dos animais. 

Nossos resultados mostraram que o tratamento dos animais previamente à I/R-

intestinal com Hemin (fármaco indutor da expressão gênica da HO-1) reduziu a 

atividade da MPO pulmonar. Portanto, é razoável considerar que a HO-1 possa ser 

ativada na I/R-intestinal. Dessa forma pode modular a magnitude da infiltração 

neutrofílica. Considerando a expressão da HO-1 no intestino durante a I/R-intestinal 

(ATTUWAYBI et al., 2004a), é possível que nossos resultados, decorram dos efeitos 

de mediadores presentes na circulação sistêmica ou linfática que possam estimular 

o pulmão a aumentar a expressão da HO-1. Portanto, embora o pulmão desenvolva 

uma reação inflamatória, paralelamente mecanismos endógenos que controlam a 

inflamação podem ser acionados, como por exemplo, a indução da HO-1. Vale 

lembrar que células alveolares e epiteliais brônquicas quando estimuladas por MPO 

aumentam a expressão de HO-1. Ainda, sua expressão é potencializada por agentes 

pró-inflamatórios (por exemplo, LPS) anteriormente ao estímulo com MPO 

(HAEGENS et al., 2008).  

 Como mencionado, a I/R-intestinal causa aumento da permeabilidade 

microvascular (ISHII et al., 2000; ROCH et al., 2011). Assim, investigamos também o 

efeito do tratamento com Hemin sobre o aumento de permeabilidade vascular após 

a I/R-intestinal.  

 Nossos dados mostraram que o tratamento dos animais com Hemin preveniu 

o extravasamento do corante azul de Evans no pulmão. Até onde pudemos 

observar, poucos estudos na literatura relacionam a HO-1 a permeabilidade vascular 

pulmonar. Ainda, um estudo demonstrou que a injeção intravenosa de heme resulta 

em aumento da permeabilidade vascular, expressão de moléculas de adesão e 

infiltração tecidual de leucócitos, inclusive de neutrófilos. Ainda, a inflamação 

induzida pelo heme é exacerbada quando a atividade da HO-1 é inibida (FRANK et 

al., 2001). Outro estudo, demonstrou que o tratamento prévio com biliverdina, um 
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dos subprodutos da degradação do heme (substrato da HO-1), em animais 

submetidos à LPA induzida por LPS, previne o aumento da permeabilidade vascular 

pulmonar (SARADY ANDREWS et al., 2005).  

 Tomados em conjunto, nossos dados permitem inferir que a indução da 

expressão da HO-1 durante a I/R-intestinal pode modular negativamente o 

recrutamento de neutrófilos e o extravasamento plasmático pulmonar.  

 É bem estabelecido que a HO-1 é uma proteína de choque térmico (heat 

shock protein, HSP32) e sua expressão aumenta após diversos estímulos, tais 

como, estresse, hipóxia, metais pesados, radiação UV, espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio, entre outros (MOTTERLINI et al., 2000; TANAKA et al., 2003; 

ZAMORA et al., 2002). Considerando o exposto, tendo em mente que o tratamento 

dos animais com Hemin reduziu a inflamação pulmonar, decidimos investigar se a 

I/R-intestinal induz a expressão gênica da HO-1 no pulmão. Esses estudos foram 

conduzidos considerando o potencial papel da HO-1 como modulador endógeno da 

resposta inflamatória pulmonar após a I/R-intestinal.  

 Estudos anteriores mostraram que a obstrução do ducto linfático reduz a 

inflamação pulmonar (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2009; CAVRIANI et al., 2005; 

CAVRIANI et al., 2007). Por essa razão avaliamos também a expressão da HO-1 em 

animais submetidos à I/R-intestinal com obstrução do fluxo linfático.  

 Os resultados obtidos revelaram que a I/R-intestinal não induziu a expressão 

gênica da HO-1. Esses resultados são interessantes, pois podem indicar que a I/R-

intestinal não representa estímulo para a HO-1 pulmonar ou o tempo escolhido para 

sua análise não foi ideal. Câmara e Soares (2005) mostraram a expressão gênica 

rápida da HO-1. Assim, sugerimos que o nosso ponto de coleta das amostras 

representou o momento em que a expressão de HO-1 corresponderia ao ponto em 

queda na curva de expressão. Vale lembrar que a expressão gênica e a atividade da 

enzima HO-1 não estão diretamente relacionadas e, portanto, o fato de não termos 

encontrado aumento na expressão da HO-1 no tecido pulmonar após a I/R-intestinal, 

não significa necessariamente que a atividade da enzima não possa ter sido elevada 

pela I/R-intestinal em períodos anteriores. 

 Um estudo avaliando a concentração no soro da HO-1 de ratos, submetidos à 

isquemia intestinal de 30 min, revelou que, após 30 ou 60 min de reperfusão 

intestinal, não houve diferença entre a concentração de HO-1 no soro em relação ao 

grupo controle. Todavia, após 180 min, observou-se aumento significativo da 
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concentração sérica da HO-1 dos animais submetidos a I/R-intestinal (PARK, 2009). 

Esses dados em conjunto com os discutidos anteriormente, reforçam a idéia de que 

o período de reperfusão intestinal pode ser um fator importante e determinante na 

fisiopatologia e nos danos pulmonares gerados pela I/R-intestinal. Portanto, estudos 

sobre a expressão gênica da HO-1 em diferentes períodos de reperfusão intestinal 

podem ter grande valor para compreender o perfil temporal da inflamação pulmonar 

causada pela I/R-intestinal.  

 Diante dos resultados negativos de expressão gênica pulmonar da HO-1, mas 

considerando que o tratamento com Hemin foi efetivo em reduzir a inflamação 

pulmonar, avaliamos se esse tratamento poderia ser efetivo em induzir a expressão 

gênica da HO-1. Nossos dados mostraram que animais tratados com Hemin 

apresentaram expressão gênica maior do que a observada no grupo I/R-intestinal 

não tratado. Ainda, o tratamento dos animais 48 e 24 h antes da indução da 

isquemia intestinal regulou positivamente a expressão da HO-1, o que torna viável a 

possível proteção do tecido pulmonar por meio da ação da HO-1, frente ao estímulo 

inflamatório da I/R-intestinal.  

 Por outro lado, é possível que a maior expressão pulmonar da HO-1 no grupo 

I/R-intestinal após tratamento com Hemin seja pré-condicionada pelos 45min de 

isquemia e 2h de reperfusão intestinal. Para testar esta hipótese seria de grande 

valor estudos futuros a fim de avaliar a expressão gênica da HO-1 no pulmão de 

animais do grupo sham tratados com Hemin. Ademais, tendo em vista a hipótese de 

que a HO-1 medeia o processo inflamatório desencadeado pela I/R-intestinal, 

estudos conduzidos com inibidores da HO-1 (ex: protoporfirina de zinco – ZnPP) 

previamente a indução da I/R-intestinal podem ser de interesse para avaliar as 

repercussões pulmonares em animais com baixos níveis de HO-1. 

 Visto que a obstrução do fluxo linfático atenua a inflamação pulmonar e o 

mesmo pode ser observado após o tratamento dos animais com Hemin, 

consideramos se o efeito protetor do tratamento com Hemin poderia se relacionar 

com os fatores presentes na linfa.  

 Nossos dados mostraram que não houve alteração da expressão da HO-1 ao 

impedirmos que a linfa fosse carreada até o pulmão, por meio da obstrução do ducto 

linfático. Assim a proteção obtida com o tratamento dos animais com Hemin não se 

relacionou com fatores presentes na linfa drenada no intestino e que atingem o 

pulmão. Vale lembrar, porém que, é necessário considerar se o tratamento dos 
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animais com Hemin, anteriormente à secção do ducto linfático, poderia alterar a 

expressão da HO-1 e a subsequente inflamação pulmonar. Assim, poderíamos 

determinar se os fatores gerados pela linfa são relevantes na modulação da 

expressão de HO-1 no pulmão dos animais tratados com Hemin.  

 Estudos sugerem que o aumento da produção de radicais livres contribui para 

a piora do prognóstico dos pacientes com SDRA (CHABOT et al., 1998; TASAKA et 

al., 2008). A neutralização dos radicais livres é realizada por uma rede complexa de 

agentes antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos existentes em sistemas 

biológicos. Estudos têm mostrado que a maior atividade das enzimas antioxidantes 

está relacionada à proteção do pulmão em modelos de LPA (YEN et al., 2011). 

Dentre os agentes enzimáticos, a família da superóxido dismutase (SOD) exerce 

papel importante na primeira linha de defesa contra os radicais livres (YEN et al., 

2011). Atualmente, três isoformas da família da SOD são descritas: SOD-1 que é 

encontrada no citoplasma e núcleos das células, SOD-2 que é encontrada nas 

mitocôndrias e a SOD-3 extracelular (TSAN, 2001). Estudos relacionam a maior 

atividade da SOD a um papel protetor na LPA. Portanto, a indução desta enzima 

poderia ser benéfica em pacientes com um quadro de SDRA (YEN et al., 2011). 

Considerando o exposto investigamos a expressão de SOD-1, SOD-2 e catalase no 

pulmão dos animais submetidos a I/R-intestinal.  

 Nossos resultados indicaram que a expressão gênica da SOD-1 foi 

modificada negativamente pela I/R-intestinal enquanto a da SOD-2 não alterou. 

Estes resultados nos permite sugerir que a redução da expressão gênica da SOD-1 

poderia refletir a falha dos mecanismos antioxidantes observada em pacientes com 

SDRA (WARE, 2006). Porém, como mencionado anteriormente a atividade das 

enzimas e a sua expressão gênica não estão diretamente relacionadas. Assim, 

estudos para avaliar a atividade destas enzimas em animais tratados com Hemin 

previamente a indução da I/R-intestinal são interessantes para a análise mais 

abrangente desses resultados. Nesse sentido, o tratamento dos animais com o 

indutor da HO-1 aumento significativamente ambas às formas da SOD, sugerindo 

que um dos mecanismos da proteção antioxidante proporcionado pela HO-1 envolve 

a indução da expressão gênica das superóxido dismutase.  

 Frankel et al. (2000) demonstraram que a indução da HO-1 é suficiente para 

induzir a expressão da SOD-2 em astrócitos e microglia e que esta indução pode 

proteger as mitocôndrias dos danos oxidativos. É interessante notar que esses 
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autores sugerem que o eixo HO-1-SOD-2 parece ter papel importante na 

fisiopatologia do mal de Alzheimer e na doença de Parkinson.  

 Em modelo experimental de nefropatia diabética em ratos, sugere-se que o 

aumento da peroxidação lipídica se correlacione com uma diminuição da atividade 

da SOD. Ainda, a proteção contra o desenvolvimento da nefropatia diabética que é 

promovida pelo aumento da atividade da SOD, relaciona-se à maior expressão 

proteica da HO-1 e à uma menor produção de malondialdeído (MDA), um marcador 

de peroxidação lipídica (WANG et al., 2011). Estes estudos reforçam a nossa 

percepção, sugerindo uma relação entre as proteções obtidas por meio da indução 

prévia da HO-1 e a as ações antioxidantes das enzimas superóxido dismutases. 

 Embora estudos demonstrem que a regulação positiva da HO-1 melhora a 

função vascular, e que essa melhora está relacionada à maior atividade da catalase 

(KRUGER et al., 2005; TURKSEVEN et al., 2005), nossos dados indicam que os 

efeitos protetores da HO-1 parecem não envolver uma maior expressão gênica da 

catalase. É importante ressaltar que é possível que o tempo de reperfusão intestinal 

estudado não tenha sido suficiente para promover aumento da expressão gênica 

dessa enzima. Portanto estudos posteriores, com um maior tempo de reperfusão 

intestinal, são necessários para compor uma visão mais abrangente. 

 Ainda considerando as espécies reativas, Ward et al. (2000) sugeriram que 

após a I/R-intestinal, mecanismos endógenos são acionados, reduzindo a atividade 

da eNOS (óxido nítrico sintase endotelial), e em paralelo, aumentando a atividade da 

iNOS (óxido nítrico sintase induzível), promovendo consequentemente, aumento da 

lesão microvascular intestinal e pulmonar. É notável que diferentes aspectos 

relacionados à inflamação pulmonar subseqüentes à I/R-intestinal, tais como 

permeabilidade microvascular e infiltração de leucócitos, respondem de forma 

diferente ao NO (CAVRIANI et al., 2004). A I/R-intestinal estimula a atividade da 

iNOS pulmonar, em associação com edema pulmonar (TURNAGE et al., 1998) e 

hiperresponsividade brônquica (COELHO et al., 2007). Ademais, a inibição da iNOS 

e da eNOS exacerba a permeabilidade microvascular pulmonar (CAVRIANI et al., 

2004) e o bloqueio seletivo da iNOS impede o derrame microvascular pulmonar 

(CAVRIANI et al., 2004; NAITO et al., 2004; WARD et al., 2000). De fato, um 

desequilíbrio entre os níveis de eNOS e atividade da iNOS durante eventos de I/R-

intestinal tem sido considerado uma das possíveis e principais causas dos eventos 

pulmonares após I/R-intestinal (CUZZOCREA et al., 2002).  Tendo em vista os dados 
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da literatura descritos anteriormente, consideramos que a expressão gênica da iNOS 

e eNOS poderia ser mediada pela maior ou menor expressão da HO-1 e para tanto, 

avaliamos a sua expressão no tecido pulmonar.  

 Os nossos resultados mostraram que após I/R-intestinal houve maior 

expressão da iNOS mas não da eNOS no tecido pulmonar. Nossos dados 

corroboram os dados de Albertine et al. (1999) referentes à iNOS, mostrando que 

pacientes que foram a óbito após SDRA apresentaram maior imunomarcação de 

iNOS em macrófagos alveolares e células epitelias das vias aéreas quando 

comparada à obtida em amostras de indivíduos que morreram e não apresentavam 

SDRA. Porém, diferentemente dos nossos dados, que não evidenciaram alterações 

significativas na expressão gênica da eNOS no pulmão, Albertine et al. (1999) 

mostraram menor imunomarcação de eNOS em macrófagos alveolares em 

pacientes que tiveram óbito decorrente da SDRA. É importante ressaltar a 

necessidade de se avaliar a expressão proteica da eNOS e iNOS e suas expressões 

gênicas em outros períodos de reperfusão. Ainda, seja como for, nossos dados não 

revelaram participação da eNOS nos animais submetidos à I/R-intestinal.  

 De interesse é mencionar que ao impedirmos que a linfa fosse carreada até o 

pulmão por meio da obstrução do ducto linfático, o aumento da expressão gênica da 

iNOS no tecido pulmonar é prevenido, sugerindo que a regulação da expressão 

gênica da iNOS é dependente de fatores lançados na linfa após o insulto isquêmico. 

Coelho et al. (2007) observaram resultados similares.  

 Ainda, a indução da expressão gênica da HO-1 também foi capaz de prevenir 

o aumento da expressão de iNOS no pulmão de forma semelhante a obstrução do 

fluxo linfático. Anteriormente, foi demonstrado em ratos diabéticos que a regulação 

positiva da HO-1 foi capaz de diminuir os níveis de EROS e iNOS via geração de 

bilirrubina/biliverdina, geração de CO e aumento dos níveis de SOD-3 (LI et al., 

2007a, b; PETERSON et al., 2007). Em modelo de aterosclerose, a regulação 

positiva da HO-1 foi associada à inibição da iNOS (ISHIKAWA et al., 1997). Essa 

relação também foi demonstrada em células da musculatura lisa, onde o bloqueio da 

liberação do NO a partir da iNOS foi mediado pela HO-1 regulando negativamente a 

resposta inflamatória (SAWLE et al., 2005; ZHAN et al., 2003). Em estudo de 

inflamação pulmonar causada pelo LPS, Sarady et al. (2004) demonstraram ação 

antinflamatória do CO, a qual se associou à inibição da expressão gênica e atividade 

da iNOS. Esses dados corroboram nossos resultados evidenciando que a regulação 
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positiva da HO-1 previne o aumento da iNOS observado no pulmão após I/R-

intestinal. 

 De fato, dados do nosso grupo (CAVRIANI et al., 2004) e de outros 

pesquisadores (LIU et al., 2001; LIU et al., 2002)  mostraram que um bloqueio não 

específico da geração de NO durante a I/R-intestinal exacerba a inflamação 

intestinal, efeito não observado com o uso de aminoguanidina, um inibidor mais 

seletivo para iNOS (CAVRIANI et al., 2004).  É notável que em nossos estudos, a 

regulação positiva da HO-1 alterou somente a expressão gênica da iNOS e 

promoveu prevenção da permeabilidade microvascular pulmonar. Nossos dados se 

alinham aos dados anteriormente descritos por nosso grupo de que a inibição mais 

seletiva da iNOS não exacerba a inflamação pulmonar. Ademais, esses dados em 

conjunto, nos permitem sugerir que a regulação negativa da expressão da iNOS por 

meio da maior expressão da HO-1 pode ser uma das vias de proteção da HO-1 na 

inflamação pulmonar. 

 Evidências mostram que a resposta adaptativa à hipóxia ou isquemia é 

regulada pelo fator de indução de hipóxia (HIF-1), um heterodímero que medeia 

grande variedade de respostas fisiológicas e celulares adaptativas, tais como a 

angiogenese, adaptação metabólica, eritropoiese e tônus vascular (FEINMAN et al., 

2010). Em estudo de LPA induzida por choque ou trauma hemorrágico em ratos foi 

demonstrado que a inibição do HIF-1α atenuou a lesão pulmonar. Nesse estudo 

houve correlação com a redução da expressão de iNOS (JIANG et al., 2012). Sendo 

assim, estudos conduzidos para avaliar se a HO-1 medeia a expressão ou atividade 

da HIF-1 serão de grande valor. Estudos conduzidos por Suppa (2009) relacionaram 

o HIF-1 na I/R-intestinal e produção de citocinas inflamatórias. 

 Resultados obtidos por nosso grupo, revelaram que a linfa de animais 

submetidos à I/R-intestinal é rica em TNF-α (CAVRIANI et al., 2005), IL-1β, IL-10 

(CAVRIANI et al., 2007; VITORETI, 2010), IL-6 (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 

2009) e VEGF (BREIPHAUPT-FALOPPA, 2011; VITORETI, 2010) e que uma vez 

carreados até os pulmões pelo sistema linfático, interferem na homeostasia deste 

órgão (BORJESSON et al., 2000; KOIKE et al., 2000). A percepção que temos é a 

de que as citocinas carreada estimulam células residentes que liberam substâncias 

quimiotáxicas e outros mediadores ou ainda amplificam a secreção dessas citocinas 

(BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2012). 
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 Nossos resultados mostraram que a I/R-intestinal promove aumento dos 

níveis de IL-1β, IL-6, IL-10 e VEGF na linfa dos animais. Ainda, o tratamento com 

Hemin preveniu o aumento dos níveis de IL-1β e IL-10 sugerindo que a regulação 

positiva da HO-1 medeia o processo inflamatório gerado no intestino e não somente 

os eventos pulmonares. Em contrapartida, o tratamento não foi capaz de prevenir o 

aumento dos níveis de IL-6, o que sugere que a geração desta citocina no intestino 

independe dos mecanismos endógenos regulados pela HO-1. Apesar de se tratar de 

um modelo diferente do nosso, Otterbein et al. (2000) demonstraram em ratos que a 

lesão pulmonar decorrente da exposição ao LPS se correlaciona à expressão da 

HO-1 com inibição da geração de citocinas pró inflamatórias como a IL-6, TNF-α e 

IL-1β. Ainda, se associa ao aumento da IL-10. Portanto, avaliar se os níveis da IL-6 

são alterados no soro ou localmente, no pulmão, nos possibilitaria entender de uma 

forma mais abrangente se a HO-1 regula a IL-6 no nosso modelo de LPA induzida 

pela I/R-intestinal. Vale lembrar que existem estudos em outros modelos que 

demonstraram que a IL-6 exerce também efeitos anti-inflamatórios (SAKIMOTO et 

al., 2012). 

 Em conjuntos, esses resultados nos permitem sugerir que a regulação 

positiva da HO-1 exerce um potencial papel protetor no intestino e não somente no 

pulmão. 

O VEGF também se destaca por estar envolvido na regulação da 

permeabilidade vascular e na integridade endotelial na lesão pulmonar decorrente 

da I/R-intestinal (MURA et al., 2006). É notável que o VEGF é 20.000 vezes mais 

potente que a histamina em aumentar a permeabilidade microvascular pulmonar 

(DVORAK et al., 1995). Nossos resultados mostraram aumento dos níveis de VEGF 

na linfa após o insulto isquêmico, os quais se mantiveram elevados no período de 

reperfusão. Ademais, o tratamento dos animais com Hemin promoveu aumento dos 

seus níveis na linfa dos animais anteriormente a indução da I/R-intestinal. É 

interessante que os níveis de VEGF na linfa, que já se encontravam elevados nos 

animais tratados com Hemin, não foram alterados pela indução da I/R-intestinal, 

demonstrando que o processo de I/R-intestinal não foi capaz de gerar níveis 

adicionais de VEGF na linfa em animais tratados com Hemin. Angermayr et al. 

(2006) demonstraram que a HO-1 atenua o estresse oxidativo e inflamação em ratos 

com hipertensão portal e que em contrapartida, promove aumento dos níveis de 

VEGF. O aumento dos níveis de VEGF é normalmente correlacionado com aumento 
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da permeabilidade microvascular pulmonar, porém, nossos resultados evidenciaram 

que o tratamento com Hemin promoveu aumento dos níveis de VEGF na linfa e no 

explante pulmonar em comparação com animais não tratados, e também foi capaz 

de prevenir o aumento da permeabilidade microvascular pulmonar. Esse dado 

contraditório pode ser explicado pela inibição da iNOS nos animais tratados com 

Hemin, uma vez que resultados anteriores do nosso grupo demonstraram que a 

inibição não seletiva (utilizando L-NAME) da iNOS e eNOS promove aumento da 

permeabilidade microvascular pulmonar, enquanto a inibição seletiva da iNOS 

(utilizando aminoguanidina) preveniu o aumento da permeabilidade microvascular 

pulmonar (BREITHAUPT-FALOPPA et al., 2009).   

  Na medida em que Breithaupt-Faloppa et al. (2011) observaram que o 

pulmão de animais submetidos à I/R-intestinal gera citocinas inflamatórias, optamos 

por tratar os animais com hemin e verificar possíveis alterações no perfil de citocinas 

no pulmão. Neste contexto, inicialmente quantificamos a IL1-β em explante pulmonar 

de animais após a I/R-intestinal e previamente tratados com Hemin. Os resultados 

obtidos revelaram aumento da IL1-β no sobrenadante do explante pulmonar nos 

animais do grupo I/R-intestinal, o qual não foi prevenido pela obstrução do ducto 

linfático. Em contrapartida, o tratamento com Hemin preveniu o aumento de IL-1β no 

explante pulmonar. Os mediadores inflamatórios liberados na linfa após o insulto 

isquêmico ao serem carreados até o pulmão podem ativar células residentes e, 

promover aumento de citocinas no tecido pulmonar. Assim a Linfa pode contribuir 

para a inflamação pulmonar. Levando em consideração que o tratamento com 

Hemin foi capaz de reduzir os níveis de mediadores na linfa de animais submetidos 

à I/R-intestinal, sugere-se que essa prevenção observada nos níveis de IL-1β no 

explante pulmonar possa estar correlacionada aos menores níveis de mediadores 

inflamatórios presentes na linfa.  

 A indução da expressão de citocinas antiinflamatórias, por exemplo, a IL-10, 

atenua o processo inflamatório, como evidenciado pela redução nos níveis séricos 

de TNF-α e IL-6 (LANE et al., 1997). Nossos resultados não mostraram diferenças 

entre os níveis de IL-10 no pulmão após a I/R-intestinal em animais com o ducto 

linfático intacto ou obstruído. Todavia, o tratamento dos animais com Hemin, 

promoveu aumento dos níveis de IL-10 no grupo I/R-intestinal. Tais dados nos 

permitem inferir que o papel protetor da HO-1 na LPA decorrente da I/R-intestinal 

esteja parcialmente relacionado à elevação da IL-10 no tecido pulmonar. De fato, 
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estudos relacionam os efeitos benéficos da IL-10 à expressão da HO-1, por meio de 

uma via dependente da proteína quinase p38. Admite-se que a ativação dessa via 

possa promover proteção contra o choque séptico. Tal relação entre a ação 

antiinflamatória da IL-10 e HO-1 parece ser dependente principalmente do 

subproduto CO (LEE; CHAU, 2002). Uma ligação entre a maior expressão da HO-1 

e aumento dos níveis de IL-10 tambem foi demonstrado em modelo de lesão 

pulmonar causada por LPS. Nessa condição a lesão pulmonar foi reduzida após a 

regulação gênica positiva da HO-1 via aumento dos níveis de IL-10 (INOUE et al., 

2001; OTTERBEIN et al., 2000). 

 Tendo em vista a complexidade e o perfil temporal do processo fisiopatológico 

envolvido na I/R-intestinal, e que na clínica pacientes chegam aos hospitais já em 

processo de isquemia ou reperfusão intestinal estabelecido devido a traumas ou 

sepse, estudos conduzidos avaliando o efeito do tratamento com Hemin durante a 

isquemia e/ou durante o período de reperfusão teriam grande valor para maior 

compreensão do papel da HO-1 na fisiopatologia da LPA decorrente da I/R-

intestinal. Neste estudo, avaliamos o papel da HO-1 nas repercussões pulmonares 

desencadeadas pela I/R-intestinal, porém, sabemos que a I/R-intestinal promove 

repercussão sistêmica e atinge outros órgãos distantes. Portanto, a limitação do 

nosso estudo está no feito de não quantificarmos mediadores inflamatórios no soro e 

a em outros órgãos, o que teria grande impacto no entendimento do papel da HO-1 

na fisiopatologia da I/R-intestinal e como potencial protetor na inflamação sistêmica 

decorrente da I/R-intestinal. 

 Em conclusão, os dados apresentados permitem sugerir que a regulação da 

HO-1 na vigência da I/R-intestinal depende de uma indução externa. Durante a I/R-

intestinal, mediadores inflamatórios são liberados e carreados até o pulmão 

induzindo LPA. A expressão da HO-1 exerce um papel protetor na LPA, ao regular o 

balanço da síntese de citocinas antinflamatórias e pró-inflamatórias e ao regular a 

expressão de enzimas antioxidantes. Ainda, nossos dados sugerem que a linfa 

aparentemente não medeia o transporte de fatores que possam interferir com a 

expressão da HO-1 no tecido pulmonar. Tendo em vista a ausência de uma terapia 

eficaz, e a alta taxa de mortalidade relacionada a I/R-intestinal e suas repercussões 

pulmonares, a HO-1 pode ser um importante alvo terapêutico em eventos 

isquêmicos intestinais. 
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5 CONCLUSÕES  
 

1. O controle da resposta inflamatória pulmonar causada pela I/R-intestinal 

envolve mecanismos acionados pela indução exógena da HO-1; 

2. a HO-1 regula o balanço entre a geração de citocinas anti-inflamatórias e pró-

inflamatórias no pulmão e no intestino; 

3. a HO-1 medeia a expressão de enzimas como SOD-1, SOD-2 e iNOS no 

tecido pulmonar; 

4. a HO-1 pode ser importante alvo terapêutico em eventos isquêmicos 

intestinais; 

 

 Tomados em conjunto, conclui-se que a hipótese de que: 

a. a HO-1 seja alvo das ações dos mediadores não foi confirmada no período de 

2 horas de reperfusão; 

b. mecanismos subjacentes ao processo da inflamação pulmonar são 

dependentes da expressão da HO-1, porém quando induzida de maneira 

exógena. 
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