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RESUMO 
 

Santos KT. Contribuição farmacológica do estudo da exposição de camundongos na 
fase neonatal ao poluente 1,2-naftoquinona (1,2-NQ) e sua repercussão na resposta 
inflamatória na fase adulta [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo; 2009. 
 

Existe atualmente uma estreita relação entre a emissão de poluentes atmosféricos e as 

respostas imunes maternas, que parecem contribuir para maior susceptibilidade da prole 

à inflamação alérgica. Contudo, pouco se sabe sobre a influência direta de poluentes, i.e. 

1,2-naftoquinona (1,2-NQ), no sistema imunológico de neonatos e crianças. O enfoque 

inédito deste estudo consistiu em avaliar comparativamente se camundongos neonatos e 

adultos, quando expostos à 1,2-NQ, um dos contaminantes do material particulado 

eliminado da exaustão do diesel, exibiriam susceptibilidade aumentada à inflamação 

alérgica pela ovalbumina (OVA), esclarecendo ainda os possíveis mecanismos de ação. 

Camundongos adultos (20 – 25 g) ou neonatos (2 – 3 g) foram expostos, por 15 min 

durante 3 dias, à solução de 1,2-NQ (100 nM; 10 ml) ou veículo ([PBS; 99,008%], 

Tween 80 e DMSO [ambos 0.001%]). Tanto os camundongos adultos, após 24 h da 

exposição, quanto neonatos, após 59 dias da exposição, foram sensibilizados (10 

µg/mL; 0,2 mL) e desafiados com OVA (1%) e os parâmetros funcionais e 

inflamatórios destes foram avaliados 24 h após o último desafio. Em animais expostos a 

1,2-NQ na fase neonatal, o desafio alérgico na idade adulta causou potente influxo de 

leucócitos (linfócitos e eosinófilos) no lavado broncoalveolar, sangue periférico e maior 

maturação eosinofílica na medula óssea, mas não afetou a hiperresponsividade das vias 

aéreas (Penh) quando comparado com o grupo alérgico. Esta resposta foi consistente 

com a maior biossíntese de mediadores no pulmão (citocinas Th2, INF-γ, LTB4 e IgE), 

ativação de mastócitos e apresentação das CD11c esplênica, independentemente de 

moléculas co-estimuladoras CD86, CD80, CD40 e MHC-II. Ao contrário, a 1,2-NQ em 

animais adultos não amplificou a inflamação alérgica, Penh ou produção de mediadores 

inflamatórios quando comparado ao grupo alérgico. Em conclusão, a exposição de 

camundongos neonatos, mas não adultos, à 1,2-NQ favorece maior susceptibilidade 

destes à inflamação alérgica na idade adulta. O mecanismo de ação parece depender da 

ação da 1,2-NQ sobre mastócitos, apresentação de CD11c esplênica, do balanço da 

biossíntese de citocinas Th1 e Th2 e outros mediadores inflamatórios, i.e. LTB4 e IgE. 

 
Palavras-chave: 1,2-naftoquinona. Citocinas Th2. CD11c. Asma. Neonato. Penh. 



ABSTRACT 
 

Santos KT. Pharmacological contribution of early-lifetime exposure of mice to 1,2-
naphthoquinone (1,2-NQ) to increase pulmonary susceptibility of allergic response at a 
late stage of life [Master thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo; 2009. 
 

There is a close correlation between increasing pollutant emission and maternal immune 

responses, which seems to increase newborn susceptibility to asthma. However, little is 

known about the direct influence of pollutants such as 1,2-napththoquinone (1,2-NQ) in 

the immune system control of neonate. Thus, this study was designed to comparatively 

investigate whether exposure of neonates and adults mice to 1,2-NQ, a contaminant 

found in the diesel exhaust particles (PED), increases their susceptibility to allergic 

inflammation evoked by ovalbumin (OVA) and mechanisms possibly involved. Adults 

or neonate mice were nebulized with 1,2-NQ (100 nM; 10 mL) or corresponding vehicle 

([PBS; 99,008%], Tween 80 and DMSO [both 0.001%]) over 3 days during 15 min. 

Following 24 h or eight weeks, adult or neonate mice were sensitized (10 µg/mL; 0,2 

mL) and challenged with OVA (1%) and both the functional and inflammatory 

parameters were evaluated 24 h after the last OVA challenge. The allergic challenge in 

mice exposed to 1,2-NQ as neonates caused a potent influx of leukocytes (lymphocytes 

and eosinophils) in bronchoalveolar lavage, peripheral blood and increased eosinophil 

maturation in the bone marrow, without affecting airways hyperresponsiveness (Penh) 

compared with the allergic group. This response was correlated with increased 

presentation of splenic CD11c, mast cell activation and increased biosynthesis of 

inflammatory mediators in the lung (ex.: Th2 cytokines, INF-γ, LTB4 and IgE), 

independently of costimulatory molecules expression (CD86, CD80, CD40 and MHC-

II). In contrast, adult mice exposure to 1,2-NQ failed to significantly increase OVA-

induced allergic response, Penh and inflammatory mediators production when compared 

to allergic group. We conclude that exposure to 1,2-NQ during neonatal period is 

critical to enhance susceptibility of asthma at a later stage of life, and that sensitization 

of lymphocytes, mast cell and increased expression of splenic CD11c and inflammatory 

mediators i.e. Th2 cytokines, LTB4 and IgE contribute to this effect. 

 

Key words: 1,2-naphthoquinone. Th2 cytokines. CD11c. Asthma. Neonate. Penh. 

 



1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Anátomofisiologia dos pulmões e das vias aéreas 

 

O sistema respiratório é responsável pela mecânica ventilatória, cujo processo 

envolve a condução do oxigênio do exterior para o interior dos pulmões, a transferência 

deste para o sangue e tecidos adjacentes, e remoção do dióxido de carbono por trocas 

gasosas entre os alvéolos e o sangue (Guyton e Hall, 2006). 

As vias aéreas são divididas em superior e inferior: a via superior compreende a 

cavidade nasal, laringe e faringe, enquanto a traquéia e pulmões (brônquios, bronquíolos 

e alvéolos) constituem a via aérea inferior (Fig. 1). Nos brônquios, as células 

musculares lisas são consideradas fonte importante de citocinas, quimiocinas, fatores de 

crescimento e moléculas de adesão (CAMs) e, por conta disto, são responsáveis pela 

perpetuação e intensidade da resposta inflamatória pulmonar (Tliba et al., 2008). Nessas 

estruturas o parassimpático inerva a maioria das fibras musculares lisas, com ação 

constritora que varia de ligeira a moderada. Elas são frequentemente ativadas por 

reflexos de origem pulmonar (tosse e espirro). Em doenças como a asma ou doença 

pulmonar obstrutiva crônica (COPD), esse mecanismo revela-se hiperativo, podendo 

levar à hiperreatividade das vias aéreas (Bussue et al., 2007; Mauad et al., 2008). As 

fibras nervosas simpáticas exercem um controle fraco nas vias aéreas, muito embora 

estimulam diretamente as glândulas submucosa, os gânglios parassimpáticos e a 

musculatura lisa vascular. A presença de receptores β2 localizados nos pulmões interage 

com as catecolaminas circulantes, causando broncodilatação (Schuurman, 2003).  

Os pulmões podem ser funcionalmente divididos em tecido da mucosa e 

parênquima pulmonar (constituido pelos alvéolos). Na mucosa pulmonar reside uma 

população de células (ex.: macrófagos alveolares [MA], células dendriticas [CDs], 

plasmocitárias [pDC] e mielóides [moDCs]), que se desenvolvem já na primeira etapa 

da vida, e são responsáveis pela apresentação antigênica. As vias aéreas possuem um 

leito vascular rico em células T marginadas e uma extensa camada de células epiteliais, 

na qual a re-oxidação do sangue ocorre para a sobrevivência, de forma initerrupta. O 

epitélio da mucosa das vias aéreas é composto por células ciliares e caliciformes 

(produtoras de muco) que, juntas, possuem a função mantenedora da umidade das vias 

aéreas, além de aprisionar pequenas partículas, fornecendo um provável mecanismo 

para depuração mucociliar de antígenos inalados. Contudo, partículas menores de 6 µm 



(ex.: poeira, material particulado [MP] fino e ultrafino, fumaça de cigarro e outros) 

podem difundir-se nas pequenas vias aéreas, ou penetrarem nas paredes dos alvéolos e 

então chegarem aos pulmões. O acúmulo dessas partículas resulta na diminuição da 

função respiratória, pois obstrui as vias aéreas (Wichmann et al., 2008) ou causa 

exacerbação de doenças inflamatórias pulmonares de caráter alérgico (ex.: asma) 

(Holguin, 2008) e não alérgica (ex.: COPD, enfisema pulmonar e bronquite crônica) 

(Schikowski et al., 2005). Assim, o epitélio representa uma barreira física ativa, que 

contribui para a homeostase e integridade das vias aéreas. 

 
Figura 1: Anatomia da vias aéreas. Caracterização e subdivisão dos componentes das vias aéreas 

superiores e inferiores. Adaptada: National Cancer Institute (NCI) (http: //www. healthlinkbc. 
ca/kbase/nci/ncicdr0000062947.htm). 

 

1.2 Resposta inflamatória 

 

A inflamação pode ser definida como a resposta do tecido conjuntivo 

vascularizado (eventos celulares e moleculares) às agressões, que podem ser de origem 

química, física ou biológica, capaz de levar ao aumento de permeabilidade vascular, 

formação de edema (aumento de permeabilidade vascular) e acúmulo de leucócitos. 

Essa tem como objetivo principal remover o agente etiológico/lesivo e reparar o tecido 

lesado (Cotran et al., 1999). Caracteriza-se por uma resposta imediata (aguda) e 

generalizada (inata) que, na maioria das vezes, segue um padrão de resposta mais 

específica (adaptativa). A ativação persistente do sistema imune pode resultar em uma 



inflamação crônica com conseqüências importantes. Ambos componentes da resposta 

imunológica inata e adaptativa interagem (interações célula-célula e célula-mediador) 

em conjunto para a gênese das respostas imunológica antígeno-específica (Averbeck et 

al., 2007). No que tange à resposta inata, os elementos constitutivos incluem: 1) 

barreiras físicas e químicas, como o epitélio (ex.: superfícies epiteliais da mucosa 

respiratória) e substâncias antimicrobianas produzidas em superfícies epiteliais; 2) 

células fagocíticas (mononucleares: macrófagos, monócitos e polimorfonucleares: 

neutrófilos, basófilos, eosinófilos) e as células exterminadoras naturais (células “natural 

killers” - NK), e 3) proteínas sangüíneas, incluindo membros do sistema do 

complemento e outros mediadores inflamatórios (ex.: citocinas). A resposta inata é 

responsável primariamente pelo reconhecimento de padrões moleculares associados ao 

patógeno (ex.: específicos para microorganismos) e reconhecida pelos receptores toll 

(TLR), expressos na superfície de quase todas as células da imunidade inata (ex.: 

monócito/macrófagos, neutrófilos, células epiteliais), além de CDs (Romani, 2004). 

A resposta inflamatória (inata) evocada por microorganismos (ex. 

lipopolissacarídeo, Mycobacterium tuberculosis) e mediada via receptores TLR tipo 4 

(TLR4) pode exacerbar processos inflamatórios alérgicos na vigência concomitante de 

um antígeno, como a ovalbumina (OVA) (Schröder e Mauer, 2007; Schröder, 2009). 

Outras células de origem hematopoiéticas, como a NK, o linfócito Tγδ e outras de 

origem distinta, como as células endoteliais, exercem um papel bastante relevante na 

imunidade inata. Quando estimuladas, as células residentes tais como as células 

vasculares (células do músculo liso e endotélio), mastócitos e macrófagos, levam à 

geração e/ou liberação subseqüente de mediadores inflamatórios (ex.: aminas como a 

histamina, eicosanóides como a prostaglandina E2 [PGE2] ou leucotrienos, citocinas, 

quimiocinas e óxido nítrico [NO]). Por outro lado, a resposta imune adaptativa fornece 

um padrão de resposta mais eficiente e específica ao patógeno (antígeno ou substâncias 

não-comuns ao organismo) que, classicamente, pode ser dividido em resposta adaptativa 

celular ou humoral. A imunidade humoral é orquestrada pelas células T auxiliar/helper 

do tipo 2 (Th2), anticorpos produzidas por linfócitos B, que depois se diferenciam em 

plasmócitos ou em células de memória. Essas responderão mais rapidamente a um 

próximo contato com o antígeno. A imunidade humoral é o principal mecanismo de 

defesa contra microorganismos extracelulares e suas toxinas (Abbas e Janewa, 2000). A 

imunidade celular é regulada pela subpopulação de linfócitos T auxiliar/helper CD4+1 



(Th1) (Schuurman, 2003), que têm capacidade para reconhecer antígenos que se ligam a 

marcadores da superfície de células imunitárias, como os macrófagos.  

As respostas de defesa do organismo (inata e adquirida) são de extrema relevância 

no desencadeamento e/ou progressão de diversas doenças. A propósito, a inflamação é 

uma das respostas comuns para uma variedade de doenças pulmonares, incluindo a 

COPD e asma (Hammad e Lambrecht, 2008). 

 

1.3 Asma e componentes da resposta alérgica 

 

A asma é atualmente definida como uma síndrome/condição inflamatória crônica 

das vias aéreas inferiores, cujas características predominates incluem diferentes níveis 

de obstrução parcialmente “reversível” e recorrente das vias aéreas (ou hiperreatividade 

brônquica [HB]) em resposta a estímulos variados que, per se, não afetariam indivíduos 

não-asmáticos (Iniciativa Global para Asma – Gina; 2008). Isto resulta, a longo prazo, 

em alterações ultraestruturais locais refratárias ou não à terapia atual, que pode evoluir 

para o remodelamento e fibrose das vias aéreas (Burgess et al., 2008; Tulic e Hamid, 

2006; Bai e Knight, 2005). 

Subdivide-se em asma extrínseca e instrínseca: a forma extrínseca é decorrente de 

uma reação de hipersensibilidade (tipo I) frente a um alérgeno passível de ser 

identificado. Em geral, essa forma está associada à asma alérgica (atópica), a qual é 

desencadeada por antígenos encontrados no meio ambiente, tais como o pólen, pêlo de 

animais, poeira domiciliar, fumaça e odores, dentre outros (Kauffman et al., 2005; 

Wichmann et al., 2008). A asma intrínseca caracteriza-se como uma doença obstrutiva 

não atópica, parcialmente contínua e associada às infecções recorrentes ou outros 

fatores como o frio, drogas e estresse (Corrigan, 2004). Neste caso, os níveis séricos de 

imunoglobulina E (IgE) apresentam-se normais nos pacientes que também exibem um 

histórico negativo para alergia a testes cutâneos (Jayaratnam et al., 2005). 

Além da asma, outras doenças de fundo alérgico, como a rinite e dermatite 

alérgica, estão associadas à inflamação do tipo aguda e crônica importante. Apesar da 

complexidade dos processos que as desencadeiam, o componente genético atua como 

um dos fatores mais importantes nas doenças alérgicas (Teerlink et al., 2008). De fato, 

está bem estabelecido que na asma ocorre aumento na expressão de múltiplos genes 

inflamatórios, os quais são regulados por fatores de transcrição gênica pró-

inflamatórios, como o fator nuclear kappa B (fator NF-B) (Barnes et al., 2005). A 



asma caracteriza-se como um processo multicelular (Fig. 2), que envolve, 

principalmente, eosinófilos, células Th2, células apresentadoras de antígeno (APCs), 

como as CDs e macrófagos, neutrófilos, linfócitos T CD4+, mastócitos e diversos 

mediadores inflamatórios, como a histamina, citocinas (ex.: interleucinas [IL-3, IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-9, IL-13]), quimiocinas (CCL11, CCL24, CCL26, CCL7,CCL13, CCL17 

e CCL22), eicosanóides (ex.: prostaglandinas D2 [PGD2], tromboxanos A2 [TXA2], 

cisteinil-leucotrieno-4 [LTC4], leucotrieno D4 [LTD4]) e fatores de crescimento (ex.: 

fator estimulante de colônia de macrófago/granulócito [GM-CSF], fator transformador 

de crescimento β [TGF-β]) e outros (Holgate, 2008; Garcia et al., 2005; Kallinich et al., 

2005; Bradding et al., 2006; Kay, 2006). 

 

 

 

Figura 2: Inflamação alérgica. Representação esquemática da cascata inflamatória na asma alérgica 
(Adaptada: Bradding et al., 2006). 

 

Os eosinófilos são formados na medúla óssea (MO) a partir das mesmas células 

progenitoras do basófilo e mastócitos (CD34+) (Rådinger e Lötvall, 2009). 

Caracterizam-se como uma das principais células efetoras envolvidas na inflamação 

(inicial e tardia) da asma induzida por alérgenos. Isto se deve à capacidade dessas 

células sintetizar e liberar, de seus grânulos, substâncias com atividades enzimática e 

citotóxica, tais como a proteína catiônica eosinofílica (ECP), proteína básica principal 

(MBP) e peroxidase eosinofílica (EPO). Tanto a ECP quanto a MBP produz 



eicosanóides, como a prostaciclina I2 (PGI2) e LTC. A EPO causa esfoliação epitelial, 

enquanto o acúmulo de MBP nas vias aéreas amplifica e perpetua a inflamação via 

produção de ânion superóxido (O2
•-) e lisoenzimas por neutrófilos. Tais enzimas 

também contribuem para o remodelamento das vias aéreas via ativação de células 

residentes, como os fibroblastos (Kariyawasam e Robinson, 2006; Puxeddu et al., 

2009).  

No pulmão, tanto o acúmulo quanto a ativação dos eosinófilos é orquestrado por 

moléculas de adesão e diversas citocinas e quimiocinas liberadas de mastócitos 

residentes, células T e pela própria ativação eosinofílica. Em particular, a IL-5 participa 

dos diferentes aspectos do comportamento eosinofílico, incluindo crescimento, 

apoptose, aderência e secreção dessas células. De fato, compostos biológicos anti-IL-5 

reduziram, em até 50%, a eosinofilia observada no quadro inflamatório da asma e, 

assim, atuam como terapia promissora na sintomatologia dessa doença (Flood-Page et 

al., 2003a; Phipps et al., 2004). Outras citocinas, incluindo a IL-4, induzem a ativação 

dos eosinófilos. Já a mobilização de novos eosinófilos para circulação ocorre mediante 

o aumento da IL-13 e diversos outros mediadores endógenos, como a quimiocina 

regulada na ativação e secretada por células T normais (RANTES) e eotaxinas (1, 2 e 

3), além de proteínas quimiotáxicas para monócitos/macrófagos 3 e 4 (MCP-3 e MCP-

4), via estimulação de seus receptores CCR3 e CCR5 (Das et al., 2006). Participam 

ainda desse mecanismo o GM-CSF e fator ativador de plaquetas (PAF) (Renauld et al., 

2001). 

Os linfócitos Th2 (células T), desenvolvidos no microambiente do timo, são 

formados por quatro subgrupos e depois diferenciados com base na expressão de 

antígenos dos tipos 3 (CD3), 4(CD4), 8(CD8) e 25 (CD25). De grande importância na 

aprentação antigênica, os linfócitos CD4 e CD8 estão intimamente ligados ao complexo 

antígeno-anticorpo, o qual efetua o reconhecimento antigênico por meio de associação 

ao complexo principal de histocompatibilidade de classe I ou II (MHC-I e MHC-II) 

presentes nas células antigênicas. Além disto, os linfócitos CD8 estão envolvidos na 

produção de linfócitos citotóxicose reconhecimento do antígeno via MHC-I. Por seu 

turno, os linfócitos CD4 estão relacionados à ativação de células Th e reconhecimento 

do antígeno via MHC-II (Larché, 2007). No evento da asma, a ativação das células Th2 

resulta, com o auxílio das citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13), na estimulação e proliferação 

das células B. Após maturação em plasmócitos, essas células iniciam a produção de 

anticorpos (principalmente IgE) que eventualmente se fixam à membrana dos 



mastócitos e eosinófilos e, por desgranulação destas, liberam seus conteúdos endógenos 

(ex.: histamina, heparina, proteases neutras [quinase e/ou triptase]), além de produzirem 

PGs, PAF e citocinas (IL-5 e IL-13), responsáveis pela resposta alérgica imediata 

(broncoconstrição e edema) (Schuurman et al., 2003). As células T e seus produtos 

atuam diretamente no recrutamento de eosinófilos, visto que o aumento da expressão de 

citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13) pelos linfócitos T é um sinal essencial para a indução da 

eosinofilia nas vias aéreas (Sampson, 2000). De fato, provou-se que a gravidade dos 

sintomas e sinais da asma, incluindo eosinofilia, está relacionada à população de células 

T ativadas no tecido brônquico ou lavado broncoalveolar (Hutchison et al., 2009). 

Curiosamente, níveis elevados de citocinas Th1 (ex.: fator de necrose tumoral α [TNF-

α], IL-1β e do interferon-γ [INF-γ]) foram detectados em vias aéreas de pacientes com 

asma grave, contrastando, portanto, a teoria de participação irrelevante das células Th1 

na asma (Cazola et al., 2006). 

Além dos linfócitos, a hematopoiese resulta na produção de CDs com funções 

importantes na asma, tanto na fase indutora quanto efetora. Com relação à fase indutora, 

as CDs requerem especial atenção visto que algumas migram para o timo, onde atuam 

como APCs (Belz et al., 2002). Outras penetram na circulação e distribuem-se entre 

tecidos e órgãos. Por exemplo, na pele (epiderme), essas são conhecidas como células 

de Langerhans (LC). Subclasses de CDs foram identificadas em humanos, muito 

embora o verdadeiro papel destas não está totalmente esclarecido. No epitélio, mucosa e 

submucosa das vias aéreas superiores e inferiores, essas células são abundantes. Nos 

tecidos não-linfóides as CDs estão em estado latente (forma imatura) e, assim, são 

consideradas estimulantes fracos de linfócitos T. As CDs são consideradas as únicas 

APCs capazes de ativar células T naives (Van Rijt et al., 2005). Pelo menos quatro 

subtipos de CDs derivadas das CDs34+ hematopoiéticas foram descritas em humanos: 

LC, CDs dermais ou intersticiais (DDC, IDC), CDs14+ derivadas dos monócitos 

sanguíneos (ou moDCs) e pDCs (Tabela 1) (Rossi e Young, 2005). A subdivisão das 

CDs baseia-se na capacidade que cada uma destas produz (in vitro) citocinas 

específicas, bem como expressa determinados marcadores de superfície. Recentemente, 

um novo subtipo de CD com atividade citolítica foi identificado e denominado CD 

assassina produzida por interferon (IKDCs) (Chan et al., 2006). Tanto as células NK 

quanto as CDs apresentam marcadores moleculares para IKDCs, os quais são 

responsáveis pela produção de interferons (IFN-, e IFN-α) e IL-12. A produção de 



proteínas, como a MHC –II e de moléculas co-estimuladoras de CDs (B-7; B7-1 [CD89] 

e B7-2 [CD86]), é regulada por CDs expressas constitutivamente (Tabela 1). 

As CDs especializadas na captação de antígenos o fazem via três mecanismos: 

1) endocitose medidada por receptor, 2) macropinocitose e, 3) fagocitose particulada 

(Lambrecht, 2001). Para os aeroalérgenos interagirem com as CDs, esses devem 

atravessar o epitélio. Na ocorrência da sensibilização alérgica primária, as CDs 

provenientes da MO são atraídas para outros tecidos sob a influência de quimiocinas 

(proteína inflamatória do tipo 3α produzida por macrófagos [MIP-3α]) e, ao chegar aos 

tecidos, capturam os antígenos. O reconhecimento do alérgeno constitui sinal de alerta, 

que também leva à maturação das CDs. Estas migram para o compartimento linfático e 

tornam-se responsivas à MIP-3β. Além disto, atraem e interagem com células Th, 

promovendo a resposta imunológica primária, onde geram células Th2 efetoras e células 

T-reguladoras (Treg), que controlam a síntese de IgE pelos linfócitos B (Masten et al., 

2000). A ativação das células T CD4+ depende da interação antígeno-específica dos 

receptores de superfície (TRC) com o complexo MHC-peptídeo, bem como de 

moléculas co-estimulatórias (CD80 e CD86) via ligação com receptores de superfície 

CD28 e CTLA-4. A maioria das células T expressa o receptor CD28, enquanto o 

receptor CTLA-4 é somente encontrado na célula T ativada. Além das CDs, os ligantes 

CD80 e CD86 são encontrados em vários tipos de CDs (moDCs, MHC IIbright, CD80+, 

CD86+, CD83+), além de monócitos/macrófagos e CD14- (Jaffar et al., 1999). Em vias 

aéreas e interstício pulmonar de camundongos sensibilizados e desafiados, o número de 

células CD11b+ encontra-se aumentado durante a fase aguda da resposta (Beaty et al., 

2007), enquanto nas vias aéreas de asmáticos, o desafio antigênico leva ao acúmulo de 

moDCs, mas não de pDCs. Isto sugere que em humanos o recrutamento dessas células 

frente ao desafio alergênico predomina (Jahnsen et al., 2001). 



Tabela 1: Epítopos que distinguem os tipos de células dendríticas humanas.  
 

Co-estimuladoras LC DDC-IDCs moDCs Pdc 

CD1a + + + - 

CD1d - + + NR 

CD11b - + + - 

CD11c + + + - 

CD52 - - + +/- 

CD83 + + + + 

e-cadherin + - - - 

CD207, Langerin + - - - 

CD208, DC-

LAMP 

+ + + - 

CD123 + + + ++ 

BDCA-2, 4 NR NR -/+ + 

 

Fonte: Adaptada de Rossi e Young, 2005. Para: + = presente; - = ausente e  NR: não reportado. 

 

Por seu turno, o monoblasto constitui a primeira célula da linhagem 

macrofágica. Após subsequente diferenciação do monoblasto em pró-monócito que, por 

sua vez, se diferencia em monócito, o mesmo segue da MO para circulação sangüínea, 

onde permanece por um período compreendido entre um a três dias. Mediante um 

estímulo adequado, o monócito submete-se ao processo de rolagem sobre o endotélio e 

adesão à parede do vaso por meio de selectinas, integrinas e outros receptores da 

superfamília das imunoglobulinas e, finalmente, migra para os diferentes tecidos e 

cavidades do organismo, onde então é denominado macrófago residente (Van Furth, 

1998). É na vigência do GM-CSF que os monócitos se diferenciam em macrófagos e/ou 

CDs (Gajewska et al., 2003). Os macrófagos classificam-se em: 1) residente, pois 

apresenta baixa atividade metabólica; 2) estimulado ou inflamatório, devido sua alta 

capacidade secretora de enzimas (proteases neutras) e baixa atividade citotóxica e 

microbicida e, 3) ativado, que apresenta atividade microbicida e tumoricida devido sua 

alta capacidade de produzir espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs). 

Em vista de suas propriedades, os macrófagos caracterizam-se como uma das 

principais células envolvidas nos diversos estágios da resposta inflamatória (Smit e 



Lukacs, 2006). Quando requisitados, migram para o foco inflamatório, onde 

desempenham suas funções de macrófagos ativados: fagocitose e destruição de restos 

celulares de eventuais parasitas e outros agentes estranhos presentes na lesão. Além 

disto, interferem na troca gasosa, liberam seus mediadores que agem sobre si próprios e 

outras células, proporcionando ativação dessas e, também, servindo como APCs para 

linfócitos T, dando início à resposta específica do processo inflamatório (Rappolee e 

Werb, 1989). Em suas membranas encontram-se os receptores para porção Fc dos 

anticorpos da classe IgG (Unkeless et al., 1988) e para o componente C3 do sistema 

complemento. Outros dois receptores presentes na membrana dos macrófagos, o CR1 

(CD35) e CR3 (CD11b/CD18), reconhecem o terceiro componente do sistema 

complemento (C3b) e fragmentos C5a. O receptor para C3b age na adesão de partículas 

recobertas por ele à superfície do macrófago, dando início ao processo de fagocitose. 

Somente na vigência de um segundo sinal, que é fornecido pela ativação do receptor 

para Fc de IgG ligado ao antígeno, ocorre a internalização da partícula. O receptor para 

C3b amplifica a resposta quando a quantidade de anticorpo ainda é pequena e, em casos 

de bloqueio do receptor Fc, o receptor para C3b pode ativar a fagocitose com o auxílio 

de linfocinas que agem sobre o macrófago (Grinffin, 1984). 

Os macrófagos encontram-se amplamente distribuídas na mucosa das vias aéreas 

de indivíduos asmáticos e, portanto, participam na regulação das reações imunes contra 

os alérgenos, ativando mediadores envolvidos tanto na proteção quanto na propagação 

dessa doença (Rosenwasser, 2000). Trabalhos de Tang et al. (2001) mostram que a 

depleção de MA em modelo murino utilizando camundongos Balb/c resultou em maior 

apresentação antigênica das CDs e da resposta humoral, além de promover 

hiperreatividas das vias aéreas. Isto porque mediante interação com o alérgeno, os MA 

são ativados e liberam grandes quantidades de seus mediadores inflamatórios de fase 

aguda, incluindo os eicosanóides (TXA2, PGE2, LTB4, LTD4), PAF, ácido 5-

hidroeicosatetraenóico (5-HETE), O2
•-, enzimas (lisoenzima, colagenase e elastase) e 

IL-6. Na fase crônica, essas células secretam citocinas, quimiocinas (ex.: IL-1β, IL-8, 

IL-10, TNF-α, MIP), fatores de crescimento (GM-CSF, fator de crescimento derivado 

de plaquetas [PDGF] e TGF-β), fator ativador de eosinófilos (EAF) e IFN-γ (Balbo et 

al., 2001; Di Stefano et al., 2004; Moniuszko et al., 2007). 

As citocinas e quimiocinas constituem proteínas ou polipeptídeos, com pequeno 

peso molecular, secretadas por células imunocompetentes ativadas, e cuja ação principal 

inclui a capacidade destas atuarem como mediadores intercelulares na regulação da 



ativação e diferenciação celular, particularmente no sistema imunológico. Produzidas 

por uma variedade de tecidos e células (e não exatamente glândulas especializadas), as 

citocinas/quimiocinas atuam, em geral, no local (forma pacrácrina ou autócrina) e com 

frequentes ações aditivas ou sinérgicas. A produção desses mediadores é regulada por 

vários estímulos indutores em nível de transcrição ou transdução, tal como o processo 

inflamatório (Larché et al., 2003). 

Conforme descrito anteriormente, algumas citocinas atuam como mediadores 

responsáveis por orquestrar a resposta inflamatória alérgica nas vias aéreas de humanos 

e vários animais de experimentação. Dentre elas, destacam-se as citocinas derivadas das 

células Th2: IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 e IL-25. A IL-5 possui um papel relevante na 

diferenciação, maturação e ativação de eosinófilos. A principio, acreditava-se que a IL-5 

originava-se exclusivamente das células T (Takatsu et al., 1994); entretanto, atualmente 

sabe-se que a síntese e liberação da IL-5 é também observada em mastócitos 

desgranulados (Rothenberg et al., 2006). Com relação ao papel biológico da IL-4, 

destaca-se a capacidade desta atuar sobre a diferenciação de células Th0 em células 

Th2, e posterior cooperação na ativação das células B/plasmócitos, responsáveis pela 

produção e liberação de IgE (Murphy e Reiner, 2002). Devido a atividade autócrina da 

IL-4, esta possui também uma função importante na fase efetora, participando no 

recrutamento de eosinófilos, diferenciação de mastócitos, secreção de muco e aumento 

da expressão de moléculas de adesão vascular (VCAMs) (Larché et al., 2003). 

Igualmente, a IL-13 desempenha um papel chave na resposta inflamatória alérgica, pois 

além de atuar sobre as células epiteliais, estimulando-as para a produção de muco, esta 

citocina também atua sobre células musculares lisas, levando à HB (Walter et al., 2001). 

Ademais, a IL-13 juntamente com a IL-4, atua na gênese de IgE à partir das células 

B/plasmócitos, e também estimulam a expressão de receptores de IgE na superfície dos 

mastócitos e eosinófilos (Wynn, 2003). Quanto à importância da IL-9 na asma e outras 

doenças inflamatórias das vias aéreas, já se sabe que esta participa da HB, produção de 

mastócitos e hiperplasia de células caliciformes (Temann et al., 2000; Townsend et al., 

2000). No que tange aos efeitos regulados pela IL-25, esta molécula estimula a 

produção de outras citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13), estimula a produção de IgE e o 

influxo de eosinófilos nas vias aéreas, contribuindo para exacerbação da resposta 

inflamatória na asma (Tamachi et al., 2006). 

Outro importante aspecto diz respeito à participação das citocinas de origem Th1 

(IL-12, IL-18, IL-27, IL-1β e INF-γ), as quais estão envolvidas na evolução da doença 



inflamatória alérgica com ações que, em geral, levam ao aumento (ou redução) na taxa 

da proliferação celular e mudanças no estado de diferenciação celular (Nakajima e 

Takatsu, 2007). Apresentam-se como contraponto na regulação da asma e, assim, 

desviam a produção de células Th2, regulando negativamente a resposta inflamatória 

alérgica. De fato, provou-se que a IL-12, IL-18 e IL-27 agem sinergicamente inibindo a 

HB e a síntese de IgE dependente de IL-4, além de induzirem a produção de INF-γ 

(Sugimoto et al., 2004; Hunter et al., 2005). As citocinas pró-inflamatórias como o 

TNF-α são, na grande maioria, produzidas por macrófagos, monócitos e células 

epiteliais (Gupta e Collapudi, 2005). Segundo Babu (2004), o TNF-α tem ação 

específica sobre o recrutamento de leucócitos e, também, sobre as células endoteliais. 

Nestas células foram registrados aumentos na expressão de moléculas de adesão (ex.: 

VCAM-1 e molécula de adesão intercelular [ICAM]) e indução de citocinas (ex. IL-8, 

IL-6) e quimiocinas (ex.: MCP-1, eotaxinas) envolvidas na resposta alérgica. Quanto à 

ação das citocinas antiinflamatórias, conhecidas como moléculas imunoreguladoras que 

controlam as respostas das citocinas inflamatórias, a IL-10 é a mais importante na 

resposta imunológica. Ela inibe a função de monócitos e macrófagos e, 

consequentemente, a produção de TNF-, IL-1, IL-6 e quimiocinas como MIP-1α e IL-

8 (Clarke et al., 1998; Yokoyama et al., 2004). Neste sentido, estudos in vivo mostram 

que o aumento da IL-10 regula a resposta inflamatória tardia e o influxo de eosinófilos 

(Gudmundsson et al., 1998; Shanley et al., 2000; Ogawa et al., 2008). Em contrapartida, 

o bloqueio da IL-10 leva ao aumento da produção de TNF- do recrutamento de 

neutrófilos e, consequentemente, dos danos pulmonares (Shanley et al., 1996). Outros 

trabalhos sugerem que a IL-10 interfere na diferenciação de CDs, limitando assim a 

capacidade destas promoverem a diferenciação e resposta celular (Maynard e Weaver, 

2008). 

Os interferons tipos I e II compreendem as citocinas que apresentam papel 

central na defesa do organismo contra patógenos. O interferon do tipo I (INF-α e IFN-β) 

é secretado por células infectadas por vírus, enquanto o tipo II ou IFN-γ é produzido por 

linfócitos T e células NK. O IFN-γ age de modo sinérgico com TNF-α e IL-1β, 

promovendo a formação local de exsudato inflamatório (Kelchtermans et al., 2008). O 

INF-γ é crucial para resolução da asma em modelos alérgicos, pois reduz o 

desenvolvimento antígeno-induzido, eosinofilia e HB. Isto ocorre, possivelmente, 

devido a capacidade desta citocina contrabalancear a inflamação alérgica via ativação 

de células Th1 (Murphy e Reiner, 2002). Por outro lado, sugere-se que a coexistência de 



células de origem Th1 em inflamações severas, ao invés de contrabalancear a resposta, 

acaba por agravar o processo alérgico mediado por células Th2 (Cazzola et al., 2006; 

Calderon et al., 2009). 

As quimiocinas, denominadas citocinas com baixo peso molecular e 

propriedades quimiotáticas, compreendem a grande família das eotaxinas (1, 2 e 3), 

MCP-1, 2, 3 e 4, MIP-1α e MIP-3α e RANTES (Gale e Mccoll, 1999). São produzidas 

transitoriamente em sítios inflamados e, além de promoverem a migração celular, elas 

também funcionam como potentes ativadores celulares, podendo induzir desgranulação 

de neutrófilos, eosinófilos e basófilos, liberação de O2
•-, NO e outros mediadores 

(Oliveira et al., 2003). Nas vias aéreas, as maiores fontes de MCP-1 são os MA e células 

tipo II (Kunkel et al., 1995). As ações das quimiocinas na asma restringem-se, 

principalmente, ao recrutamento e desgranulação de eosinófilos e mastócitos, via 

receptores específicos presentes em suas superfícies (CCRs) (Garcia, 2005). As 

quimiocinas da família das CC interagem com um ou mais receptores, desencadeando 

respostas distintas que dependem do receptor e do local no qual este está situado. A 

estimulação dos receptores CCR1 pela MIP-1α (CCL3) promove a migração de 

eosinófilos e monócitos. Quando essa quimiocina atua em receptores CCR3, promove 

quimiotaxia e ativação de eosinófilos, mastócitos e basófilos (Oliveira et al., 2003). Em 

particular, a MCP-1 participa de processos inflamatórios no pulmão, de ordem alérgica 

e infecciosa (Kunkel et al., 1991; Chensue et al., 1996; Kopydlowski et al., 1999; Conti 

e Digioacchino, 2001; Wang et al., 2005). Outros trabalhos recentes demonstram que a 

estimulação dos receptores CCR7 pela MIP-3ß (CCL19), secretada de mastócitos, 

promove migração de fibroblastos e miofibroblastos, contribuindo provavelmente para a 

hiperplasia da musculatura lisa e remodelamento das vias aéreas na asma (Kaur, 2006).  

Finalmente, outra célula importante é o mastócito, oriundo de células CD34+ 

progenitoras e pluripotentes na MO. Penetra na circulação e depois nos tecidos, 

incluindo as vias aéreas, sob influência das citocinas IL-4, IL-6, IL-9, IL-10, TNF-α e o 

fator de crescimento neuronal (NGF). Tais mediadores estimulam o desenvolvimento 

dos mastócitos (Galli et al., 2000) e, nos tecidos, essas células sofrem o processo de 

maturação até adquirirem seu fenótipo final. Subdividem-se em dois grupos: 1) 

mastócito tissular (MCT), presente nos pulmões, intestino e pele e, 2) mastócito de 

tecido conjuntivo (MCTC), encontrado predominantemente nesse tecido. O segundo 

tipo difere do primeiro quanto a variedade de produtos estocados/formados no seu 

interior, que incluem o LTC4, histamina, PGD2, TXA2 e proteases (Schuurman et al., 



2003). Nos pulmões, a reação induzida por antígeno promove a desgranulação de 

mastócitos localizados na luz brônquica, via mecanismo dependente dos receptores 

FcεRI localizados na superfície destas. Isto resulta na liberação de seus conteúdos 

endógenos, levando ao aumento da permeabilidade vascular, edema e broncoconstrição, 

contribuindo para resposta inflamatória tardia da asma (Kawakami e Stephen, 2002).  

No conjunto, esses mediadores possuem um papel crítico no desenvolvimento das 

reações inflamatórias (aguda e crônica) nas vias aéreas, que acabam por causar danos no 

epitélio brônquico, contribuindo para o quadro de hiperreatividade e disfunção destas. 

Compete também ressaltar que apesar destes mediadores e do componente genético 

representarem fatores relevantes no desencadeamento e progressão da asma (Teerlink et 

al., 2008), atualmente outros fatores importantes, tais como a função endócrina, fatores 

climáticos e a poluição ambiental vêm merecendo grande destaque em vários estudos 

experimentais e epidemiológicos (Holguin, 2008; Garcia-Marcos et al., 2009; Clerisme-

Beaty e Rand, 2009). 

 

1.4 Características dos poluentes atmosféricos e o impacto sobre a saúde 

 

A poluição ambiental constitui atualmente um dos maiores problemas de saúde 

pública, não apenas pela sua influência na mudança climática do mundo, mas também 

pela sua ação nociva à saúde humana (Samet, 2007). 

O termo poluição atmosférica pode ser definido como a contaminação do ar com 

uma ou mais substâncias produzidas naturalmente ou pelo homem, que leva o ar a 

tornar-se prejudicial à saúde (Tattersfield, 1996). Os poluentes atmosféricos são 

oriundos de fontes variáveis, podendo ser classificados de acordo com sua origem, 

composião química, tamanho ou forma de liberação em ambientes internos e externos 

(Bernstein, 2004). Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. 

– EPA; 2003), dentre a complexa mistura de poluentes ambientais em áreas urbanas, 

destacam-se o ozônio (O3), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e 

outros poluentes (ex.: dióxido de enxofre [SO2], material particulado [MP], dióxido de 

nitrogênio [NO2]), classificados como "tóxicos do ar”. A concentração desses na 

atmosfera varia de acordo com suas interações físico-químicas, do tráfego, de sua 

absorção e das condições meteorológicas para dispersão das mesmas. Sofrem ainda a 

influência cíclica, a qual pode ser diurna, diária, semanal ou sazonal. A dispersão delas 



depende de fatores como vento, precipitações, umidade relativa do ar, inversões 

térmicas e localização geográfica (Boubel et al., 1994).  

Os poluentes emitidos diretamente na atmosfera são chamados de primários (ex.: 

SO2, CO e MP), enquando os poluentes resultantes de reações químicas com outros 

compostos, tais como os gases atmosféricos, são denominados poluentes secundários 

(ex.: O3, NO2). Os poluentes presentes no ar atmosférico podem ser também 

classificados conforme a ocorrência natural (ex.; provenientes de vulcões, queimadas 

em florestas, tempestades de areia e outros) ou de ocorrência antropogênica, que são 

provenientes principalmente da queima de combustível fóssil por indústrias, veículos 

automotores e usinas de geração de energia. As substâncias antropogênicas atingem a 

atmosfera a partir de fontes estacionárias (chaminés de fábricas e indústrias, caldeiras, 

queima de lixo, fornos) e móveis (veículos automotores).  

Dentre os principais componentes formados durante a combustão do combustível 

fóssil, destaca-se o MP, que compreende um complexo número de elementos que se 

agregam ao mesmo. Pode ser classificado em três categorias: MP10 grosso ou bruto (<10 

µm), MP2,5, fino (<2,5 µm) e nano partículados ou ultrafinos (<1 µm). O tamanho 

destes interfere no local e na distribuição nas vias aéreas, podendo se depositar na 

porção superior (MP10 grosso) ou inferior (<2,5 µm) do trato respiratório. Acredita-se 

que as partículas ultrafinas alcançam mais facilmente a circulação sistêmica e exercem 

maior toxicidade devido ao alto poder de transição de metais e indução de estresse 

oxidativo (Valavanidis et al., 2008). Já as partículas finas, incluindo as partículas 

eliminadas na exaustão do diesel (PEDs), são também consideradas vilãs importantes no 

desencadeamento de reações inflamatórias locais e sistêmicas, pois são mais facilmente 

encontradas em aéreas urbanas e grandes rodovias. Ainda, possuem a capacidade de 

adsorver diferentes compostos químicos suspensos na atmosfera, tornando-as mais 

tóxicas (Sandstrom et al., 2005). Segundo Ho et al. (2002), pelo menos 27 compostos 

químicos foram encontrados na superfície das PED da atmosfera de grandes avenidas de 

Hong-Kong.  

As PED compreendem um núcleo de carbono e inúmeros compostos químicos, 

como hidrocarbonetos poliaromáticos, heterocíclicos e compostos químicos, incluindo 

as quinonas (Inoue et al., 2007a). Em recente estudo, Cho et al. (2004) demonstraram 

que, aproximadamente 13,7 µg de 1,2-naftoquinona (1,2-NQ) incorporam-se a cada 

grama de PED. 



As quinonas compreendem uma classe de compostos ambíguos, constituintes do 

metabolismo endógeno das catecolaminas e/ou bioquimicamente via metabolismo das 

hidroquinonas. Podem ser também encontradas na dieta alimentar (corantes 

alimentícios), em medicamentos (ex.: antibióticos e drogas anti-tumorais) e, 

principalmente, como contaminante de MP em áreas urbanas (Bolton et al., 2002; 

Kumagai et al., 2002; Valderrama et al., 2008). Nomeadas a partir do seu sistema 

aromático progenitor, sendo as naftoquinonas (NQ) derivadas do naftaleno (Fig. 3). 

 
Figura 3: Naftaleno e seu derivado 1,2-Naftoquinona. O composto 1,2-NQ é gerado via metabolismo 

de auto-oxidação e/ou pela reação com compostos derivados do meio ambiente. 
 

As quinonas sofrem ação enzimática (P450/P450 redutase) ou não enzimática 

(auto-oxidação), gerando semi-quinonas e O2
•- (Endo et al., 2007). Assim, a reação do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), formado enzimaticamente ou por dismutação 

espontânea de O2
•-, com envolvimento de pequenas concentrações de ferro (Fe2+) ou 

outros metais de transição (ex.: cobre; Cu2+), leva à formação do radical hidroxila 

(OH•), que atua como potente agente oxidante, capaz de causar danos em 

macromoléculas essenciais, como os lipídeos e proteínas. A interação com lipídeos 

cataliza a oxidação da OH•, gerando hidroperóxidos lipídicos que levam à formação de 

peróxidos derivados de lipídios, como o malonildialdeído, o qual se liga à proteínas, 

causando danos estruturais nas mesmas (Fig. 4) (Bolton et al., 2002). No entanto, as 

quinonas per se desempenham funções tóxicas importantes, visto que atuam como 

agentes alquilantes em sítios nucleofílicos em peptídeos e ácidos nucléicos. Isto ocorre 

devido sua característica estrutural como potentes aceptores de elétrons e, assim, através 

de grupos carbonílicos contidos em suas estruturas, estabelecem ligações covalentes 

com tióis, levando à inativação de proteínas e comprometimento da integridade celular e 

função (Kumagai et al., 2002). Ainda, reagem com outros agentes nucleófilos, como a 

glutationa redutase (GR), compromentendo o balanço redox (Lin et al., 2007). 

 



 
Figura 4: Alquilação e ciclo redox na geração de quinonas e EROs. O asterísco indica que a reação 

somente ocorre para quinonas auto-oxidadas (Adaptada Bolton et al., 2002). 
 

No Brasil e em outros países que abrangem grandes centros urbanos com elevada 

frota de veículos automotores, tal como a região metropolitana de São Paulo que possui 

aproximadamente 6.361.550 veículos circulando diariamente (Departamento Estadual 

de Trânsito de São Paulo – Detran, 2009), as emissões de partículas de tráfego geradas 

por veículos com motores movidos à diesel constituem uma grande preocupação 

(Kinney et al., 2000; U. S. EPA, 2004b). Neste sentido, a Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental de São Paulo (Cetesb), no ano de 2002, revelou que a frota de 

5,9% de veículos automotores movidos à diesel foi responsável pela emissão de 83% de 

NOx, 53% de óxidos de enxofre (SOx) e 77% de MP na região metropolitana de São 

Paulo. Atualmente, cerca de 65% dos veículos produzidos no Brasil possuem 

engenharia de combustível alternativa para álcool e gasolina (Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores – Anfávea, 2008). Além disto, a atual demanda 

por fontes renováveis alternativas para os derivados do petróleo vem estimulando a 

pesquisa no país para produção de Biocombustível/Biodiesel, a qual vem recebendo 

grandes investimentos e incentivos dos Governos Federal e do Estado. 

O biocombustível é um produto obtido da reação quimica entre o óleo vegetal 

(ex.: óleo de soja) com o álcool (ex.: etanol ou metanol) na presença de uma substância 

catalisadora, como o hidróxido de potássio (KOH), que leva à produção de um álcool 

éster (éster metílico) e glicerol (Schuchardt et al., 1998). Aparentemente não é relevante 

para as emissões de poluentes locais se o biodiesel for um éster etílico ou metílico. 



Contudo, inúmeros artigos em jornais e revistas têm relacionado a crise na produção de 

alimentos em todo o mundo com o plantio de variedades geradoras de biocombustíveis. 

Ademais, os ecologistas ainda não estão bem convencidos do papel do biocombustível 

quanto às emissões de poluentes locais. Segundo alguns estudos, o uso do biodiesel 

reduz em, aproximadamente, 78% as emissões de CO, 27% de MP, 20% de SOx e de 

grande parte dos hidrocarbonetos totais (HC) e tóxicos (Sharp et al., 2000; Graboski et 

al., 2003; Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas dos Estados Unidos 

– Doe, 2009). Em contrapartida, outros estudos mostram o aumento das emissões de 

NOx associado ao biodiesel em relação às do diesel de petróleo (Swanson et al., 2007a; 

Swanson et al., 2007b). Segundo a EPA (EUA, 2002a), uma seleção de "agregados 

tóxicos” (ex.: acetaldeído, acroleína, benzeno, 1,3-butadieno, etilbenzeno, n-hexano, 

naftaleno, estireno, tolueno, xileno e aldeídos [ex.: formaldeído e acetaldeído]) foram 

identificados dentre os produtos liberados na combustão do biodiesel, mostrando assim 

a face obscura dos compostos bioenergéticos. Ademais, evidências indicam que o 

biodiesel é um dos principais precursores do ozônio troposférico, um dos mais graves 

contaminantes e problemas de qualidade do ar em grandes cidades brasileiras, como São 

Paulo. 

É de conhecimento que o Brasil consome cerca de 35 milhões de toneladas de 

óleo diesel por ano (Ferrari et al., 2005). Por conta disto, os efeitos secundários a esse 

consumo na saúde da população continuam pontuando as estatísticas e estudos com 

outras fontes de combustíveis vem sendo feito como alternativa para substituição do 

petróleo, bem como para tentar minimizar o impacto da crescente produção das 

emissões de poluentes derivados da combustão do diesel e etanol. Vale ressaltar que 

embora haja grande variação nos efeitos à saúde pelos poluentes ambientais, o que cada 

composto tóxico provoca individualmente, a quantidade de estudos disponíveis sobre o 

total dos compostos tóxicos ou cada um deles, ainda é irrelevante e pouco informativo. 

Neste sentido, Medeiros et al. (2009) observaram que bebês de gestantes residentes em 

locais de alto tráfego no município de São Paulo sofreram morte perinatal ou não 

sobreviveram após seis dias de vida. Não obstante, outro aponta que em países da 

Europa Ocidental e America do Norte, com níveis elevados de poluição atmosférica, as 

mulheres com idade reprodutiva apresentaram maiores riscos reprodutivos, incluindo as 

anomalias congênitas e o aumento na mortalidade da sua prole (Dejmek et al., 2000; 

Lewtas, 2007). 



Estudos epidemiológicos estimam que nos próximos vinte anos, a ausência de 

uma política séria no controle da poluição ambiental em cidades da América Latina tais 

como Santiago, São Paulo e México, poderá ocasionar conseqüências desastrosas para 

tais países. Acredita-se que em torno de 156.000 mortes estarão associadas à poluição, 

por volta de 4 milhões de ataques de asma, 300.000 consultas médicas de crianças e, 

aproximadamente, 48.000 casos de bronquite. Se isto for evitado, calcula-se que cifras 

em torno de 21 à 165 bilhões de dólares serão economizadas desses países (Bell et al., 

2006). Segundo um estudo mais direcionado à cidade de São Paulo, o custo indireto 

com problemas de saúde de crianças e idosos, decorrente da exposição à poluição 

ambiental, resulta na quantia de U$ 3.222.676 (Miraglia et al., 2005).  

É importante ressaltar que fatores de susceptibilidade, como a idade, atuam como 

co-fatores para o agravamento das patologias respiratórias e cardiovasculares (Pattenden 

et al., 2006; Chen et al., 2008). De fato, animais neonatos nascidos de mães expostas à 

fumaça do cigarro exibiram graves efeitos funcionais e toxicológicos no aparelho 

respiratório e tecido hematopoiético (Penn et al., 2007; Rouse et al., 2007; De Flora et 

al., 2008). Outros também evidenciaram efeitos tóxicos exacerbados na inflamação 

alérgica da prole de animais expostos a fumaça do cigarro, do MP derivado da fuligem 

industrial (residual oill fly ash; ROFA) ou exaustão do diesel (Seymour et al., 2002; 

Hamada et al., 2007; Fedulov et al., 2008). 

 

1.5 Aspectos epidemiológicos, experimentais e ambientais da asma 

 

Estudos epidemiológicos e clínicos retratam a asma como um grave problema 

global, visto que cerca de 300 milhões de indivíduos em todo planeta são acometidos 

por essa doença (Cooper et al., 2006; Gina, 2008; Clerisme-Beaty e Rand, 2009). O 

atendimento emergencial bem como o número de internações para pacientes asmáticos e 

outras doenças alérgicas (ex.: dermatite, rinite) continua crescendo e, praticamente, 

duplicou em países da África, América Latina e Ásia (King et al., 2004; Pearce e 

Douwes, 2006; Pearce et al., 2007). Paralelamente, o registro de casos fatais decorrente 

desta doença também aumentou (Herrick e Bottomly, 2003). Nos Estados Unidos, a 

asma é reconhecida como uma das doenças mais importantes, pois afeta cerca de 16 

milhões de habitantes (Centro de controle e prevenção de doenças - CDC, 2004).  

Em parte, isto se deve ao aumento da urbanização mundial, a qual elevou o 

número de rodovias e da frota de automóveis. De fato, o aumento na incidência de 



doenças alérgicas (ex.: asma, rinite) na população destes países vem sendo registrado 

nos últimos vinte anos, constituindo-se um dos grandes problemas de Saúde Pública 

(Arshad, 2005; Sandstrom et al., 2005; Ko et al., 2007; Gina, 2008; Datasus, 2009). 

Neste sentido, a China destaca-se como um dos principais provedores de poluentes 

ambientais no mundo e, por conta disto, um grande contigente da população deste país é 

acometido com doenças respiratórias, como a asma e COPD (Wilson et al., 2008). 

Como conseqüência, o custo atual (direto e indireto) com o tratamento de doenças 

respiratórias na população da China é bastante elevado, chegando ao patamar de 52 

bilhões de dólares anuais (Banco mundial e Administração estadual de proteção 

ambiental - Wb e Sepa, 2007). Igualmente no Brasil, segundo dados do Ministério da 

Saúde (MS – Datasus, 2009), uma grande parcela dos pacientes (190.317 do total de 

1.275.822 pacientes) com problemas respiratórios atendida pela rede pública foi 

diagnosticada com asma. Aproximadamente 80% dessas internações concentraram-se 

na região metropolitana de São Paulo, posicionando a asma como a primeira causa de 

internação, superando assim outras patologias importantes, como as doenças 

cardiovasculares e diabetes (Datasus, 2009). Outro estudo mais direcionado de Rio et al. 

(2002) revelou que, nos periodos de 1983 a 1985 e de 1993 a 1995, a asma contribuiu 

com 6,5% dos óbitos no município de São Paulo, cuja prevalência incluiu indivíduos 

jovens na faixa etária entre 20 a 34 anos. Apesar desta doença afetar indivíduos de 

diferentes faixas etárias, a ocorrência em crianças, do sexo masculino, com idade 

inferior a 10 anos é maior (Osman et al., 2003; Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia, 2006; Van Weel et al., 2008). Embora raros, os casos de asma ocorrem 

preferencialmente em adultos do sexo feminino com idade superior a 50 anos (Chen et 

al., 2005; Ko et al., 2007; Chen et al., 2008). 

Felizmente, considerando o proveitoso consórcio entre a farmacologia, 

bioquímica, técnicas moleculares/genéticas e inúmeras ferramentas imunológicas e 

farmacológicas, a pesquisa nessas áreas tem contribuído sobremaneira na elucidação de 

vários aspectos do sistema biológico em patologias inflamatórias, como a asma. 

Adicionalmente, a expansão de modelos animais, principalmente em camundongos, tem 

auxiliado consideravelmente na melhor compreensão da doença e desenvolvimento de 

novos alvos terapêuticos. Os trabalhos desse gênero sobre outras espécies (ex.: ratos, 

cobaias, coelhos, primatas e cachorros) são de extrema importância e preferíveis, quer 

pela existência de ampla variedade de anticorpos existentes para citocinas, quimiocinas 

e outros mediadores, quer pela disponibilidade de inúmeras linhagens de camundongos 



geneticamente modificados ou transgênicos (nocautes), usados para delinear os 

mecanismos envolvidos na fisiopatologia da asma (Kumar et al., 2002; Stvenson et al., 

2006). Usando-se camundongos nocautes da IL-5, alguns trabalhos mostram a 

importância desta na asma (Kobayashi et al., 2003; Tanaka et al., 2004), enquanto 

outros, usando camundongos nocautes para metaloproteinases (MMP-9 e MMP-12), 

apontam a importância dessas enzimas na atividade das CDs, no tráfego das células T e 

sobre o remodelamento das vias aéreas (McMillan et al., 2004; Warner et al., 2004). 

Além disto, a escolha dos diferentes alérgenos na sensibilização, bem como do tipo de 

desafios (agudo ou crônico), contribuem como fatores determinantes na resposta final 

da asma. Em que pese o grande interesse pela OVA na maioria desses modelos 

(Kullowatz et al., 2008; Zhu et al., 2009), alguns estudos têm frequentemente utilizado, 

além da sensibilização com a OVA, outros alérgenos (ex.: poeira domiciliar, 

microorganismos [Dermatophagoides pteronyssinus], antígenos derivados de insetos 

[ex. barata]) no sentido de tentar mimetizar, cada vez mais, as características essenciais 

da asma em humanos, tais como a eosinofilia, presença de linfócitos Th2, maior 

expressão de MA e CDs, níveis sorológicos elevados de IgE, excesso de muco e, por 

fim, o remodelamento e HB (Cates et al., 2004). Vale acrescentar que em estudos 

desenvolvidos por Shinagawa e Kojima (2003), a instilação crônica do alérgeno OVA 

(3 dias/semana por 12 semanas), mas não a inalação deste (OVA; 5 dias/semana por 4 

semanas), produziu um modelo de remodelamento em camundongos A/J e pouco ou 

nenhum efeito em camundongos das linhagens BALB/c, C57BL/6 e C3H/HeJ, 

reforçando a importância da susceptibilidade das espécies e o tipo de tratamento. No 

que tange à medida de HB em animais in vivo (invasiva e não invasiva) ou sistema in 

vitro, todas essas técnicas possuem vantagens e desvantagens. Dentre os métodos de 

medida de HB não-invasivos, a medida de Penh (pause enhanced) é bastante empregada 

(Hao et al., 2003; Stevens et al., 2009). 

Curiosamente, embora ainda não exista um consenso reconhecido sobre o efeito 

direto da poluição no desencadeamento da asma e outros efeitos adversos na saúde da 

população, várias evidências epidemiológicas e poucas experimentais têm demonstrado 

alguns dos efeitos deletérios de substâncias poluentes presentes na atmosfera, incluindo 

as PED, sobre as vias aéreas e sistema cardiovascular (Nemmar et al., 2004; Pope et al., 

2006; Nemmar et al., 2007). Ademais, o desenvolvimento de neoplasias pulmonares e o 

agravamento das doenças inflamatórias e cardiopulmonares vem sendo associado às 

maiores concentrações de compostos químicos mutagênicos e carninogênicos, incluindo 



os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos [PAH] e quinonas, que se incorporam à 

superfície do MP, tal como as PED (Pope et al., 2002; Pope et al., 2004; Cho et al., 

2004; Goto, et al., 2004; Moller et al., 2008). 

 

1.6 Caracterização e justificativa do projeto 

 

Os efeitos adversos decorrentes da inalação de poluentes ambientais gasosos e 

particulados sobre o trato respiratório e aparelho cardiovascular têm sido sugeridos em 

diversos estudos epidemiológicos (Adar e Kaufman, 2007; Chen et al., 2008; Dales et 

al., 2009; Halonen et al., 2009; Delfino et al., 2009) e, paralelamente, demonstrados em 

estudos experimentais (Wallenborn et al., 2007; Valavanidis et al., 2008; Seagrave et 

al., 2008; Yokota et al., 2008; Maatz et al., 2009; Kolarik et al., 2009). Ademais, existe 

uma estreita correlação entre a emissão de poluentes em grandes centros urbanos e o 

agravamento de doenças respiratórias, principalmente em indivíduos mais susceptíveis 

(Shima et al., 2003; Romieu et al., 2006; Liu et al., 2009). Sabidamente, tanto as 

crianças quanto os idosos possuem, em comum, a imunidade comprometida e, portanto, 

maior susceptibilidade ao efeito da poluição ambiental e outros estímulos lesivos 

(Pearce e Douwes, 2006). De fato, alguns trabalhos propõem que poluentes ambientais, 

como as PED, ROFA (Suzaki et al., 2007; Hougaard et al., 2008; Fedulov et al., 2008; 

Arantes-Costa et al., 2008) e fumaça de cigarro (Brian et al., 2002; Penn et al., 2007; De 

Flora et al., 2008) contribuem grandemente para exacerbação e desenvolvimento da 

asma brônquica e outras doenças inflamatórias das vias aéreas ou cardiovasculares na 

prole de mães expostas à tais poluentes. Recentemente, estudo epidemiológico de 

Romieu et al. (2008) demonstrou que crianças asmáticas residentes em áreas de alto 

tráfego na Cidade do México exibiram concentrações elevadas de biomarcadores da 

asma (ex.: aumento do malondialdeído e do volume expiratório forçado/minuto 

[FEV1]). Ainda, Shima et al. (2003) observaram, em estudo comparativo, que crianças 

residentes em grandes áreas urbanas apresentaram maior predisposição ao 

desenvolvimento de asma brônquica do que crianças que moravam em zonas rurais.  

Outros poucos estudos postulam que, mesmo em baixas concentrações, a 

associação entre diferentes tipos de poluentes é ainda mais prejudicial à saúde (Becker 

et al., 1996), muito embora os mecanismos envolvidos não sejam bem esclarecidos. 

Dados anteriores do nosso laboratório mostram que a adição de baixas concentrações da 

quinona 1,2-NQ à suspensão de PED, quando administrado pela via intratraqueal de 



ratos, resultou em maior extravasamento plasmático e influxo de leucócitos nas vias 

aéreas destes quando comparado ao efeito isolado de cada poluente, via mecanismo 

dependente, pelo menos em parte, de um componente neurovascular (Teles et al., 2009). 

Até o presente momento, pouco se sabe sobre os efeitos isolados da 1,2-NQ no 

sistema imunológico de adultos ou crianças, independentemente (ou não) do estímulo 

antigênico, e a susceptibilidade tardia deste à inflamação alérgica. Hipotetizamos neste 

estudo um modelo experimental que mimetizasse as condições de exposição de um 

neonato à baixa concentração da 1,2-NQ, um dos contaminante das PED, e a 

repercurssão dessa exposição na vida adulta destes mediante um estímulo antigênico.  



 

 

2 CONCLUSÕES 

 

1. A exposição de camundongos neonatos à 1,2-NQ amplificou a inflamação alérgica, 

mas não a hiperresponsividade das vias aéreas, destes na fase adulta. 

 

2. Este efeito é consistente com a ativação de mastócitos e elevação da biossíntese de 

mediadores inflamatórios no pulmão, incluindo citocinas Th2 (IL-5, IL-13), INF-γ 

e IgE, independentemente da produção de citocinas Th1 e TBARS;  

 

3. A exposição de camundongos neonatos à 1,2-NQ também favoreceu a 

apresentação das CD11c esplênicas destes na idade adulta. Tal ativação não foi 

suficiente para aumentar a expressão de moléculas co-estimuladoras no baço, como 

a CD86, CD80, CD40 e MHC-II, mas reduziu a expressão de IL-10; 

 

4. Ao contrário, em camundongos adultos, a exposição à 1,2-NQ não amplificou a 

inflamação alérgica nestes animais, mas causou per se inflamação equipotente à da 

mistura 1,2-NQ e OVA. A quantificação da população de CDs, moléculas co-

estimuladoras, mastócitos ativados e da produção de mediadores inflamatórios 

(citocinas Th2 ou Th1, LTB4 e IgE) não foi diferente entre os grupos; 

 

5. Este estudo mostra, pela primeira vez, que a exposição aguda de camundongos 

neonatos à 1,2-NQ, mas não em adultos, aumentou a susceptibilidade destes à 

inflamação alérgica na idade adulta. Conclui-se que este mecanismo depende, em 

parte, da ação lesiva deste poluente sobre a apresentação antigênica (CD11) e 

mastócitos e, possivelmente, no balanço da biossíntese de citocinas Th1 e Th2 e 

outros mediadores inflamatórios. 
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