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RESUMO
Crisafulli, U. Estudo da Influência da Sinalização da Resposta Imune Inata e
da

ação

do

uso

tópico

de

Dexametasona

(DEX)

na

Degeneração

e

Neurorregeneração do Epitélio Olfatório (OE). 2015. 124p. Tese do Programa de
Pós-graduação em Bioquímica. Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
A sinalização da resposta Imune Inata exerce um papel fundamental na
eliminação de patógenos bem como no recrutamento de progenitoras para recuperação
de tecidos nervosos lesionados. Nossos estudos iniciais que buscavam a compreensão
desta participação da atividade inflamatória na neurorregeneração e degenerção do OE
constataram que a administração tópica de lipopolissacarídeo (LPS) gera perda de seus
neurônios olfatórios (OSNs), enquanto que camundongos deficientes do gene Myd88
apresentam uma taxa de reposição neuronal pós-lesão mais elevada que a de selvagens e
o uso consecutivo de DEX retarda a neurorregeneração olfatória em curto prazo.
Prosseguimos agora no esclarecimento destes resultados em três vertentes:
A primeira busca descrever as respostas do OE de animais selvagens e
trangênicos Tlr4-/-, Myd88-/-, Ticam1-/-, Il1r1-/-, Casp1-/-/Casp4-/- e Casp1-/-/Casp4-//Casp4tg a estímulos inflamatórios provenientes de infusões intranasais de ligantes e
citocinas recombinantes envolvidas na sinalização dos TLRs. Isto através de análises
histológicas por marcação nuclear e análise da espessura e alterações anatômicas do OE,
e da expressão de IL1b e Nfκbia por hibridização in situ (ISH), ou ainda pela contagem
de suas células TUNEL-positivas pós-tratamento. Neste estudo propomos ainda um
modelo de lesão para estudos de neurorregenereração através da análise por
imunofluorescência (IF) de OSNs em função do tempo após uma infusão intranasal (IN)
de LPS.
A segunda analisa por microarranjos de oligonucleotídeos (microarray) as
alterações de expressão gênicas associadas à ausência do gene Myd88 no OE pós-lesão
seguida de análises histológicas de sua regeneração em camundongos com deleções em
genes selecionados.
Por fim o terceiro estudo investiga a degeneração e a neurorregeneração do OE
sob o efeito do uso tópico consecutivo de DEX. O corticoide é co-aplicado topicamente
com um insulto inflamatório para avaliar o seu efeito preventivo e consecutivamente por
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três dias em dois modelos de lesão para avaliar sua interferência na neurorregeneração
14 dias após o tratamento. Foram realizadas IF para quantificação dos volumes
neuronais, espessura do OE, proliferação celular, síntese proteica e morte celular por
TUNEL.
O uso tópico de LPS promove a degeneração do OE via TLR4 a partir de regiões
com expressão de Il1b e Nfκbia e número de células TUNEL elevada. Este efeito é via
MyD88-dependente sem a participação da TRIF-dependente. O gene Myd88 é tão
crucial nesta degeneração do epitélio quanto na gerada por rmIL-1β e rmTNFα. Sua
ausência não promove citoproteção contra o gás NO. Possivelmente, CASP1 e IL-1R
estejam também envolvidos. O modelo de lesão imunológica para estudos de
neurorregeneração é rápido e eficaz.
A ausência do gene Myd88 acompanha uma redução na expressão da enzima
degradadora de insulina (IDE) no OE pós-lesão. Camundongos que não a expressam
apresentam uma reposição celular do epitélio mais rápida.
A co-IN de DEX com LPS impede a degeneração do OE. 10µl deste corticoide a
40ng/µl administrada por IN não é tóxica a este epitélio, porém seu uso consecutivo em
curto prazo promove aberrações anatômicas nos modelos de lesão imunológica, além de
interferir na sua dinâmica de reposição neural, elevação da taxa de síntese proteica e
proliferação celular, sem alterar a diferenciação, após lesão induzida por metimazol.

Palavras-chave: Epitélio Olfatório, Receptor Toll-like, MyD88, IL-1β,
Neurorregeneração.
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ABSTRACT
Crisafulli, U. Influence of Innate Immune Signaling and Dexamethasone (DEX)
Administration on the Degeneration and Neororegeneration of the Olfactory
Epithelium (OE). 2015. 124p. Tese do Programa de Pós-graduação em Bioquímica.
Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
The innate immune response signaling plays a key role in the elimination of
pathogens and in the recruitment of new cells to recover the injured nervous tissues. Our
preliminary studies on the roles of the inflammatory activity in OE degeneration and
neuroregeneration process showed that the topical administration of lipopolysaccharide
(LPS) generates the loss of olfactory sensorial neurons (OSNs), Myd88 gene-deficient
mice exhibit a higher neuronal replacement rate after injury than wild-type mice, and
that the consecutive use of DEX provokes retarding olfactory neuroregeneration over
the short term. We seek now to clarify these results in three ways:
The first describes the OE response in wild-type animals Tlr4-/-, Myd88-/-,
Ticam1-/-,

Il1r1-/-,

Casp1-/-/Casp4-/-

and

Casp1-/-/Casp4-/-/Casp4tg animals to

inflammation through the intranasal infusion (IN) of ligands and cytokines associated
with Toll-Like Receptors (TLR) signaling. This was acomplished through histological
analysis of the thickness and anatomical changes in DAPI stained OE, Il1b and Nfκbia
expression analysis by in situ hybridization (ISH), and TUNEL-positive cells counting
after treatment. In this study we propose an inflammatory lesion for neuroregeneration
studies using immunofluorescence (IF) analysis of the OE in function of time after the
intranasal infusion of LPS.
The second part analyzes the Myd88 gene loss in the OE gene expression of after
a lesion using microarray. This is followed by the histological analysis of regeneration
using IF in transgenic mice with the deletion of specific genes (microarray versus
literature review).
Finally, the third study evaluates the OE degeneration and neuroregeneration
under the influence of consecutive topical use of the DEX. The corticosteroid is coadministered with the inflammatory stimulus in order to evaluate its protective effect
and consecutively for three days in two models of lesion to assess their influence on
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neuroregeneration 14 days after treatment. The IF analysis was performed in order to
quantify the neuronal volumes, the thickness of the OE, cell proliferation, protein
synthesis (by incorporation the identification of puromycin) and cell death by TUNEL.
The topical use of LPS promotes the degeneration of OE by TLR4 from sites
that feature an overexpression of Il1b and Nfκbia and a high number of TUNELpositive cells. This effect is MyD88-dependent. The Myd88 gene is as crucial in this
degeneration of the epithelium as in those generated by rmIL-1β and rmTNFα. Their
absence does not promote cytoprotection against the cytotoxic gas nitric oxide (NO). It
is possiby that CASP1 and IL-1R are also involved. The immunologic lesion model for
neuroregeneration studies is fast and effective.
The absence of Myd88 gene reduces the expression of insulin-degrading enzyme
(IDE) in the post-lesion OE. Mice without this enzyme show a rapid cellular restoration
in the epithelium.
The Co-IN of DEX with LPS prevents the degeneration EO. The doses adopted
by us are nontoxic; however its short-term consecutive use promotes anatomical
aberrations in the immunological lesion model, and interferes with the dynamics of
neural replacement by impairing both the rate of protein synthesis and proliferation of
the epithelium without halting their differentiation.

Keyword: Olfactory Epithelium, Toll-like Receptor, MyD88, IL-1β,
Neuroregeneration.
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1. INTRODUÇÃO
Indivíduos com disfunções olfatórias relatam uma perda importante na qualidade
de vida. Este mal exclui as pessoas do processo degustativo e da percepção de alimentos
estragados, proporcionando ainda vulnerabilidade à presença de gases tóxicos ou
inflamáveis. O anósmico pode também desenvolver depressão e desinteresse por
atividades sexuais. Estima-se que nos Estados Unidos da América cerca de 16 milhões
de pessoas apresentem este problema, já na Suécia estudos apontam que mais de 19%
de sua população possui distúrbios olfatórios (HUMMEL; NORDIN, 2005; KERN,
2000; MIWA; FURUKAWA, 2001).
A perda de olfato tem sido altamente correlacionada com processos
inflamatórios crônicos na mucosa do trato respiratório superior, tais como a
rinossinusite e polipose nasal (KERN, 2000; RAVIV; KERN, 2004). Supõe-se que as
células do sistema imunológico e suas moléculas tóxicas secretadas causem a morte do
componente celular responsável pela captação da informação odorífera: o neurônio
olfatório (ORN) presente no OE (BACHERT; WAGENMANN; RUDACK, 1998)
(Figura1). Diferente de todos de nosso organismo, eles são únicos em vários aspectos.
Estão diretamente acessíveis ao ambiente externo e vivem cerca de 30 a 60 dias
(MACKAY-SIM; KITTEL, 1991). Devido a este curto período de vida, ocasionado
pelos constantes insultos patogênicos e químicos, a substituição dos ORNs ocorre
durante toda a vida adulta (GRAZIADEI; GRAZIADEI, 1979; MALNIC; ARMELINCORREA, 2010). Esta capacidade singular de regeneração neuronal do OE decorre da
presença de células progenitoras olfatórias localizadas na sua camada basal. Estas
proliferam e diferenciam-se em novos ORN de forma contínua e dinâmica
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(FARBMAN, 1994). Embora o conhecimento da sinalização envolvida neste processo
seja carente, estudos de lesão e reparação da mucosa olfativa sugerem que vias
inflamatórias

podem

desempenhar

um

papel-chave

na

regulação

desta

neurorregeneração (BAUER et al., 2003; GETCHELL et al., 2002a; GIANNETTI et al.,
1995; NAN et al., 2001).

Figura 1. Localização do Epitélio Olfatório (OE). a Localização do OE no animal. b
Localização do OE na cavidade nasal. Órgão vomeronasal (VNO), Bulbo olfatório
(OB). c Secção histológica transversal do OE de um camundongo C57 Black6 macho
(selvagem) de três meses marcada com DAPI (Marcador Nuclear). O OE localiza-se na
região mais brilhante tangenciando o lúmen. d Composição celular básica do OE:
neurônios olfatórios (ORN), células de sustentação, basais e imunes com características
próximas a micróglia. Coluna inferior - ampliação do retângulo quadriculado em c.
Imagem A representa uma porção do OE com os núcleos celulares marcados com
DAPI, B a mesma porção com células marcadas por imunofluorescência (IF) com antiOMP (olfactory marker protein, proteína expressa somente pelos ORNs) reconhecida
pelo anticorpo secundário Alexa-Fluor 488. C fusão (MERGE) de A e B. Escala de
barra c-300μm, A-50 μm.
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Recentes trabalhos apresentaram uma população de células imunes no OE com
fenótipos próximo ao da micróglia (RUITENBERG et al., 2008). No sistema nervoso
estas células são conhecidas por participarem ativamente em processos neuroprotetores
e regenerativos pós-lesão de tecidos nervosos. Uma de suas funções é reconhecer
microrganismos invasores para montar uma resposta rápida e eficaz para eliminação dos
mesmos (LI et al., 2007; NEUMANN et al., 2006). Isto é feito através de uma variedade
de receptores de reconhecimento de padrões (PRRs). Eles atuam na detecção dos
padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e marcas de danos celulares
(DAMPs). Dentre os mais estudados destacam-se os transmembrânicos TLRs. Presentes
também em outras células do sistema imune e algumas epiteliais, sua sinalização
intracelular pode seguir duas vias: a MyD88-dependente e a TRIF-dependente. Elas
proporcionam a elevação na expressão de inúmeros genes envolvidos na síntese de
proteínas que atuam na eliminação de patógenos e agentes lesivos, bem como na
sinalização para recuperação do tecido atingido (KAWAI; AKIRA, 2010; KURTJONES et al., 2000; TAKEUCHI; AKIRA, 2010).
O presente estudo parte de nossos trabalhos iniciais que buscavam a
compreensão desta participação das atividades inflamatórias nos processos de perda e
reposição neuronal no OE. Eles constataram que o uso tópico de LPS, agonista do
TLR4, gera uma redução de neurônios olfatórios (Figura2*). Em contrapartida,
camundongos deficientes do gene Myd88 apresentam uma taxa de reposição neuronal
pós-lesão mais elevada quando comparados com selvagens (Figura3*). Ainda nestes foi
observado que o uso consecutivo do anti-inflamatório dexametasona (DEX), em curto
prazo,

retarda

a

neurorregeneração

olfatória

de

camundongos

lesados
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farmacologicamente (Figura 4*). Para gerar mais esclarecimento a estes resultados esta
pesquisa dividiu-se então em três vertentes. A primeira busca descrever as alterações
anatômicas, a sinalização imune inata e os mecanismos de morte celular envolvidos na
degeneração do OE após um estímulo inflamatório. A segunda tenta compreender os
efeitos da ausência do gene Myd88 na regeneração do OE pós-lesão. Por fim o terceiro
trabalho analisa a degeneração e a neurorregeneração do OE sob o efeito do uso tópico
do potente anti-inflamatório DEX.

I

J

Figura 2. O LPS promove redução no número de neurônios e espessura do OE
quando administrado topicamente. Secções histológicas do OE de camundongos
selvagens de três meses 48 h após uma IN de 10µl de LPS 10ng/µl (A-D), ou apenas
10µl de salina 0,9% (E-H). Em azul marcação nuclear com DAPI (A, B, E, F), em
verde células marcadas por IF com anti-OMP reconhecido por anticorpo secundário
conjugado a Alexa-Fluor 488 (C, G), D e H fusão delas. As flechas delimitam o OE.
Note a redução significativa de neurônios (I – Densidade ótica/D.O média da
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fluorescência analisada pelo programa Image J. O sinal de fundo foi avaliado em cada
fotografia. Teste t. p<0,01) e da espessura (J- Espessura média dos OEs dos grupos
analisadas pelo programa Image J; test T. p < 0,01) do OE tratado com LPS. Grupos
com n=3. Barra de erro +1,00 S.E.M. (erro padrão da média). A, E Barra 300 μm; B-D e
F-H 50 μm. *resultado extraído do projeto FAPESP 2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão Gênica Ligada à Resposta
Imune Inata Frente ao Processo de Regeneração Nervosa.

Figura 3. A ausência do gene Myd88 aumenta a taxa de reposição neuronal do OE
pós-lesão. Efeito da deleção do gene Myd88 na neurorregeneração do OE de
camundongos machos de três meses após 14 dias de uma lesão com metimazol i.p. (ver
materiais e métodos). Seções histológicas de 16μm do OE de camundongos selvagem
(A) e trangênico (sempre fundo genético C57 Black6) Myd88-/- (B) marcadas por IF
com anti-OMP reconhecido pelo secundário conjugado ao secundário Alexa-Fluor 488.
A linha virtual delimita o OE da lâmina própria (LP). C apresenta a análise das imagens
pelo programa Image J para quantificação de densidade óptica (D.O.) média com barra
de erro + 1,00 S.E.M. Note que a reposição neuronal do OE pós-lesão é inferior em
camundongos selvagens (selvagem/W.T., n=4) quando comparados com os trangênicos
(Myd88-/-, n=5). Barra de escala 50μm. Test t. p<0,05. * resultado extraído do projeto FAPESP
2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão Gênica Ligada à Resposta Imune Inata Frente ao Processo de Regeneração Nervosa.

20

Figura 4. O uso tópico consecutivo de dexametasona em curto prazo interfere na
reposição neuronal do OE após uma lesão por metimazol. Volume de neurônios do
OE análisado por O.D. extraído da imunofluorescência (IF) com Anti-OMP
reconhecido por secundário conjugado a alexa-Fluor 488. Os grupos representam
camundongos selvagens de 3 meses, sacrificados após 14dias de um tratamento com
metimazol ( para obter lesão no OE, ver materiais e métodos) seguido de uma IN de 10
μl de salina 0,9% 24 horas após (Salina, n=3); ou 10 μl de DEX 40ng/ μl 24 horas após
(DEX 1x, n=3); ou três INs de 10 μl de DEX 40ng/ μl intercaladas por 24horas (DEX
3x, n=3). ANOVA com teste Post Hoc HSD obteve * p < 0,05 em relação aos grupos
Salina e DEX 1x. * resultado extraído do projeto FAPESP 2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão Gênica Ligada à
Resposta Imune Inata Frente ao Processo de Regeneração Nervosa.

1.1. Epitélio Olfatório (OE): Estrutura, Organização, Neurogênese e Atividade imune.

O Epitélio olfatório é um tipo especializado de tecido epitelial com alta
concentração de células nervosas. Localizado no interior da cavidade nasal e
responsável pela captação odorífera é composto basicamente por quatro tipos de células:
Os OSN, as células basais, as de sustentação formando a composição estrutural do
tecido e a imunes residentes semelhantes à micróglia (RUITENBERG et al., 2008;
VOLLRATH et al., 1985) (Figura1).
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Os OSN são células neuronais bipolares, cujos corpos celulares encontram-se
interpostos entre as células de sustentação e a camada de células basais. Eles podem ser
encontrados no OE em sua forma madura e imatura (FARBMAN, 1994; VOLLRATH
et al., 1985). Sua porção dendrítica estende-se em direção ao lúmen acima da superfície
epitelial onde sobressaem os cílios. Neles podem ser encontrados, banhados pelo o
muco, os receptores olfativos (ORs) responsáveis pela iteração química e detecção
inicial dos odores (MENCO, 1997). A percepção olfatória é baseada em um sistema
onde a detecção de compostos químicos é transduzida em informação sensorial por estes
receptores transmembrânicos. Acoplados à proteína G (GPCRs), são responsáveis pela
ativação da adenilato ciclase presente na membrana quando associados a uma partícula
odorífera. Este processo eleva os níveis de 5’ Adenina monofosfato cíclico (AMPc) no
citosol. Isto resulta em um maior influxo de sódio no neurônio, ocasionando assim o
disparo de potenciais de ação responsáveis pela sinalização olfativa aferente (JONES;
REED, 1989). O axónio do OSN origina-se a partir da base da célula (cone de
implantação) projetando-se até a lâmina basal onde se estende e agrupa-se ao axônio de
outros OSNs formando os nervos olfatórios não mielinizados. Estes cruzam a placa
óssea cribiforme dando origem à camada exterior do nervo olfativo, o qual é auxiliado
pelas células “ensheathing” para sua proteção e projeção ao SNC (FARBMAN, 1994;
MALNIC; ARMELIN-CORREA, 2010).
As células basais são as progenitoras do OE responsáveis pela reposição
neuronal localizadas ao longo da região adjacente à lâmina própria. Elas geram novos
neurônios não apenas de forma contínua como também dinamicamente, dependendo da
extensão da lesão ocorrida no OE: A taxa basal de proliferação celular do OE é
acentuada com a indução de morte de seus OSN (LEUNG; COULOMBE; REED,
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2007). Isto é observado em experimentos de bulbectomia ou axotomia cirúrgica
(DUCRAY et al., 2002; SUZUKI; TAKEDA, 1991), ou à exposição intranasal à
agentes químicos tóxicos, tais como sulfato de zinco ou detergentes (MARGOLIS et al.,
1974; MCBRIDE, 2003). Estas células progenitoras dividem-se em dois grupos: as
horizontais (HBC) e as globosas (GBC). As HBCs são finas, alongadas e estiradas
adjacentemente à lâmina própria. Em contraste as GBCs são morfologicamente mais
aredondadas ou ovaladas e estão localizados no OE acima do HBCs. Alguns dos GBCs
são células progenitoras dos OSN, enquanto outras podem também dar origem a novas
HBCs e GBCs (CAGGIANO; KAUER; HUNTER, 1994; GOLDSTEIN; SCHWOB,
1996). As HBCs são células multipotentes podendo gerar tanto neurônios e células de
sustentação no OE, quanto células ensheathing e as compositoras das glândulas de
Bowmam na lâmina própria (HUARD et al., 1998) (Figura5).
As células de sustentação são colunares epiteliais que se estendem pelas
extremidades apicais do OE adjacente às vias respiratórias (lúmen). Os núcleos ovais
distintos destas células estão alinhados numa fila única ao longo deste eixo. Elas são
responsáveis também pela composição dos ductos das Glândulas de Bowman, as quais
encontram-se acomodadas na lâmina própria (LP)

onde o muco é produzido

(FARBMAN, 1994; MALNIC; ARMELIN-CORREA, 2010) (Figura 5 e 6*). Além das
células de sustentação, ORS, e células basais, existem pelo menos cinco outras
morfologicamente distintas, mas muito menos abundantes e pouco relatadas na
literatura.
Os poucos trabalhos voltados para a caracterização das células imunes no OE
têm as descrito, diferente das estruturais com suas progenitoras locais, como de origem
mielóide. Em 1995 a Experimental Neurology apresentou uma publicação relatando a
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presença de macrófagos fagocitários que expressam OX-42 atuando na depuração de
neurônios olfatórios mortos (SUZUKI; SCHAFER; FARBMAN, 1995). Desde então
passou a ser relatado, através de imunodetecção, a presença de células com fenótipos
próximos ao da micróglia que expressam IBA-1 (BLOMSTER et al., 2011;
RUITENBERG et al., 2008) e macrófagos CD68 e F4/80-positivos (GETCHELL et al.,
2002b). Além destas verificamos também a presença de células que expressam CD-11c
no OE sugerindo também as células apresentadoras de antígeno (APCs) como parte
desta comunidade (Figura7*).
As células do OE, provenientes de suas progenitoras, têm sido caracterizadas de
acordo com a expressão de seus genes, que podem se diferenciar não só com o tipo, mas
com o grau de maturação e diferenciação celular. As HBCs são as células tronco do OE
que expressam K-5 e K-14. Elas podem se diferenciar em globosa, ou dar origem a
células de sustentação que expressam SUS-4, silenciando esta expressão. As globosas
que espressam ASCL1 (também conhecida por Mash1) podem se diferenciar novamente
em HBCs ou no percursor imediato neuronal, o neurônio olfatório imaturo (expressa
Neurogen1/Ngn1), cuja diferenciação é marcada pelo surgimento de ICAM,
comprometendo esta população celular com o destino neuronal. Por fim, a maturação
dos neurônios imaturos inicia-se com o surgimento da Proteína Marcadora Olfatória, a
OMP (Olfactory Marker Protein) presente apenas em neurônios olfatórios maduros
(Figura 6) (FARBMAN, 1994; MALNIC, ARMELIN-CORREA, 2010; BEITES et al.,
2005). As células de sustentação, glândulas e ductos de Bowman são exclusivas na
expressão de cyp2a4, um gene responsável pela síntese do citocromo P450 2a4 (YU et
al., 2005) (Figura6*).
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Com posse dos conhecimentos acima os estudos citológicos do OE passaram a
ter então ferramentas indispensáveis no auxilio da compreensão de sua organização e
dinâmica neurorregenerativa.

Figura 5. Composição citológica do OE e sua dinâmica de reposição celular. ACélulas estruturais do OE. B- Dinâmica de reposição celular basal. C- Dinâmica de
reposição celular em lesões mais extensas. Células do OE acima da linha basal: SUS
(células de sustentação expressam SUS4), ORNm (neurônios olfatórios maduros,
OMP), ORNi (neurônios olfatórios imaturos, comprometidos com o destino neuronal
Ngn1 e ICAM), GBC (células basais globosas, Ascl1/Mash1), HBC (células basais
horizontais expressam K-5 e K-14). Células da lâmina própria, abaixo da linha basal :
OEC (células “ensheathing”, BG ( glândulas de Bowman). Adaptado de Leaung et all 2007.

Figura 6. Expressão de Cyp2a4 no OE detectada por ISH. Secção histológica
transversal de 16 μm do OE de camundongo selvagem de três meses. Em preto a
expressão de Cyp2a4 nas células de sustentação, glândulas e ductos de Bowman
detectadas por ISH (ver materiais e métodos). Barra de escala em A 250 μm, B 50 μm e
C 20 μm. * resultado extraído do projeto FAPESP 2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão Gênica Ligada à Resposta
Imune Inata Frente ao Processo de Regeneração Nervosa.
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Figura 7. Células que expressam CD11c-YFP no OE. Secção histológica
representativa do OE de um camundongo trangênicos Cd-11c Itgax-YFP (BULLOCH et
al., 2008) de três meses. Em verde células CD-11c YFP-postivas, em azul núcleos
celulares marcados com DAPI. Os apontadores indicam a presença de células que
expressam Cd-11c no OE. A coluna da direita mostra a fusão das duas imagens. Barra
de escala: Superior - 400μm, inferior - 50 μm. * resultado extraído do projeto FAPESP 2011/13134-0. Estudo
da Influência da Sinalização de Receptores Toll-like (TLRs) e do Gene Myd88 na Regeneração Neuronal do Epitélio Olfatório.

1.2. Modelos de lesão no OE para estudos de neurorregenerção
Três tipos de modelos de lesão no OE têm sido propostos nas últimas décadas
para estudos envolvidos na compreensão da sua dinâmica de neurorregeneração: os que
promovem lesão por contato direto do OE com drogas, gases ou detergentes; através de
ablação dos nervos olfatórios ou bulbectomia e os por administração sistêmica de
fármacos (BERGMAN; BRITTEBO, 1999; CARR; FARBMAN, 1992; DUCRAY et
al., 2002; GENTER et al., 1995; MARGOLIS et al., 1974; MCBRIDE, 2003; SUZUKI;
TAKEDA, 1991).
Os modelos por ablação e bulbectomia são processos por demais invasivos
levando a dificuldade do procedimento em camundongos, animal pequeno, porém
fundamental em ensaios com mutantes, além do prolongado sofrimento do animal.
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Nossos testes iniciais apontaram também uma problemática na caracterização da lesão
por uso tópico de drogas. Tais procedimentos são extremamente manuais, além da dose
não ser dependente do tamanho e do peso do animal. Nossas tentativas com infusões
intranasais de ZnSO4 10% demonstraram que doses de 10μl infundidas em uma
velocidade de 240μl/h causavam lesões muito profundas. Estas chegavam a deteriorar a
lâmina própria com uma regeneração desorganizada do OE (Figura 8ª*). Já aquelas com
5% de ZnSO4 a 340μl/h não conseguiram ter uma lesão completa e eficaz (Figura 8b).
Além deste método, existem outros modelos, igualmente problemáticas: 1) lesão com
detergente Triton X-100, não é lesão padrão e é raramente utilizada; 2) lesão com
brometo de metila exige adequação experimental para manipulação de gás tóxico e
possui potenciais efeitos sistêmicos não caracterizados; 3) lesão com o agente de
controle ambiental Diclobenil, administrações múltiplas solubilizado em DMSO
(tóxico) e sem mecanismo e efeitos adversos sistêmicos caracterizados (SCHWOB;
YOUNGENTOB; MEZZA, 1995).
A literatura descreve apenas um modelo de lesão do OE por administração
sistêmica de drogas: o uso intraperitonial (IP) de metimazol. Trata-se de uma droga antitiroideana que produz como efeito colateral a perda de olfato. Ela é fácil de administrar
com dose ajustável ao peso copóreo. Seu mecanismo de ação baseia-se na sua captação
no OE, após administração i.p., e metabolização nas glândulas de Bowman em uma
espécie química reativa e tóxica aos neurônios do OE (BERGMAN; BRITTEBO, 1999;
GENTER et al., 1995). Com o regime de duas doses de metimazol (50mg/kg i.p.) em
intervalo de três dias (SAKAMOTO et al., 2007), reproduzimos uma notável atrofia do
epitélio e perda completa de seus neurônios OMP-positivos (Figura 9*). Além de o
metimazol ter mais pontualidade na lesão neuronal e sua administração ser proporcional
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em cada animal, o tempo de neurorregeneração é bem mais curto (a partir de cerca de
10 dias (Figura 9*) quando comparado, por exemplo, com o uso de ZnSO4 (45 dias ou
mais, Figura 8C*). Assim a droga anti-tiroideana, diferente de procedimentos invasivos
e uso tópico de drogas lesivas, não só proporciona mais precisão na lesão como reduz o
período dos protocolos com preservação das características do OE, evento raro na lesão
com ZnSO4 (Figura 8C*).
Apesar das vantagens a favor do uso deste fármaco, o metimazol e
principalmente seus compostos derivados, podem apresentar efeitos anti-inflamatórios
(HUMAR et al., 2008), o que pode interferir na sinalização da imunidade inata. Além
disto, sua ação ainda está muito distante de replicar um evento natural de lesão do OE.
Entretanto um dado gerado em nossos estudos iniciais levantou a possibilidade de criar
e caracterizar um modelo de lesão inédito neste epitélio para estudos de
neurorregeneração. Ele não só é capaz de representar a presença de um patógeno como
promove a perda total de neurônios no OE: o de lesão imunológica através do uso
tópico de LPS (Figura 2*). Para realizar esta caracterização este trabalho faz uso de
técnicas de IF com análises de espessura e O.D. para apontar não só a capacidade lesiva
desta droga, como o rápido período de recuperação celular e neuronal do OE póstratamento.
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Figura 8. O uso tópico de sulfato de zinco não fornece um modelo eficaz de lesão
para estudos de neurorregeneração no OE. A – Secções histológicas transversais de
16 μm do OE de camundongos selvagens de três meses 24 h após terem recebido uma
IN de 10μl de ZnSO4 10% infundida a 240μl/h. Note a ausência total do OE juntamente
com o dano também na lâmina própria. B - 24 h após IN de 10μl de ZnSO4 a 10%
infundida a 340μl/h. A flecha aponta fragmento do OE remanescente. C - 14 dias após
IN de 10μl de ZnSO4 a 10% infundida a 240μl/h. Note a má reestruturação anatômica sem
regeneração do OE. Marcação nuclear com DAPI. Escala de barras 150μm. * resultado
extraído do projeto FAPESP 2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão Gênica Ligada à Resposta Imune Inata Frente ao
Processo de Regeneração Nervosa.

Figura 9. Modelo de lesão para estudos de neurorregeneração do OE por
tratamento i.p. de droga anti-tiroideana. Secções histológicas transversais de 16 μm
do OE de camundongos selvagens de três meses 24 h após terem recebido duas doses IP
de 200μl de salina 0,9% (A) ou metimazol a 50 mg por Kg de animal diluídas em salina
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0,9% a 500ng/μl (tratamento para lesão do OE por metimazol) (B) intercaladas por 72
h. C 10 dias após este tratamento. As figuras apresentam regiões marcadas por IF com
anti-OMP reconhecido por secundário Alexa-Fluor 488. As flechas apontam os
primeiros neurônios surgidos no OE após a, chamada por nós, lesão farmacológica. #
OMP acumulado nas fibras nervosas olfatórias aferentes. * Debri celular acumulado no
lúmen. Barra de escala 30μm. * resultado extraído do projeto FAPESP 2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão
Gênica Ligada à Resposta Imune Inata Frente ao Processo de Regeneração Nervosa.

1.3. Toll-like receptors (TLRs): Estrutura, ligantes e respostas adaptadas.
Os TLRs são PRRs amplamente estudados descobertos inicialmente na moscada-fruta (Drosophila melanogaster). Eles são responsáveis pelo reconhecimento dos
PAMPs (pathogen-associated molecular patters), moléculas específicas expressas em
um grande espectro de agentes infecciosos. Considerados como grandes sensores da
imunidade inata os TLRs são glicoproteínas de membrana do tipo I. Eles possuem uma
porção extracelular rica em repetições de leucina (LRRs) necessárias no reconhecimento
dos PAMPs e DAMPs, e na região citoplasmática um domínio do tipo TIR (Toll
/interleucina-1receptor) para a sinalização a jusante (AKIRA; TAKEDA; KAISHO,
2001; JANEWAY; MEDZHITOV, 2002) (Figura 10).
Estes receptores estão presentes em boa parte das células do sistema
imunológico, o que incluem macrófagos, células dendríticas, células B e em certos tipos
de células T. Eles são expressos também em algumas células não imunes, tais como
epiteliais, endoteliais e musculares lisas. Foram identificados 10 membros de sua
família em humanos e 12 em camundongos. Os TLR1, 2, 4, 5 e 6 são expressos
primariamente na superfície da célula e reconhecem PAMPs derivados da parede celular
de bactérias, fungos e protozoários. Já os TLR3, 7, 8 e 9 são exclusivamente expressos
na membrana dos endossomos. Eles reconhecem essencialmente ácidos nucleicos
derivados de vírus e bactérias (KAWAI; AKIRA, 2010). A última década apresentou
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um rápido progresso na identificação de PAMPS reconhecidos pelos TLRs.
Resumidamente, o TLR2, que dimeriza com TLR1 ou TLR6, reconhece
especificamente componentes de bactérias gram-positivas como lipopeptídeos e
lipoproteínas. O TLR1 / 2 lipopeptideos triacílicos, enquanto o TLR2 / 6 diacílicos
(GOODRIDGE; UNDERHILL, 2008; JIN et al., 2007; KANG et al., 2009). O TLR3
reconhece RNA de cadeia dupla (dsRNA), enquanto o 7 moléculas análogas a
guanosina e RNAs de cadeia simples (ssRNA)(CHOE; KELKER; WILSON, 2005;
ISHII et al., 2006; MANCUSO et al., 2009; STETSON; MEDZHITOV, 2006). O 4
lipopolissacarídeo (LPS) presente em bactérias gram-negativas e o 5 flagelina (proteína
estrutural do flagelo bacteriano). O TLR8 humano reconhece imadazoquinolinas e
ssRNA enquanto o de ratos acredita-se não ser funcional. O TLR9 identifica motivos
CpG de DNA bacteriano, já o 10 permanece desconhecido (AKASHI-TAKAMURA;
MIYAKE, 2008; COBAN et al., 2010; GANGULY et al., 2009; ISHII et al., 2006)
(Figura11).
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Figura 10. Esquema representativo do receptor do tipo Toll (TLR).
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Figura 11. Esquema representativo dos TLRs: Localização na célula, principais
ligantes, dimerizações, recrutamento intracelular, fatores de transcrição liberados e
proteínas sintetizadas por seus genes alvo. Adaptado de Akira, 2010
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Quando os TLRs associam-se aos seus ligantes desencadeiam a ativação de uma
cascata bioquímica intracelular, que culmina na indução de genes envolvidos na
resposta inflamatória. Depois de sua interação com o PAMP ou DAMP, os TLRs
dimerizam gerando alterações conformacionais necessárias no recrutamento de
moléculas adaptadoras intracelulares pelos seus domínios TIR. Nomeadas MyD88
(Myeloid differentiation primary response gene 88), Mal (adaptador MyD88-like) /
TIRAP ( proteína adaptador que contém domínio TIR), TRIF (Ativador de interferon
associado ao receptor Toll)/TICAM ( Toll-IL-1 receptor homology domain (TIR)containing adapter molecule 1XX) e TRAM (Molécula adaptadora relacionada ao
TRIF), elas contribuem para a especificidade das respostas individuais aos agentes
patogênicos (VOGEL; FITZGERALD; FENTON, 2003).
Duas grandes vias intracelulares podem ser ativadas pelos TLRs. A dependente
de MyD88 resulta na translocação dos fatores de trancrição NF-κB e AP-1 ao núcleo,
enquanto a dependente de TRIF principalmente na ativação de interferons do tipo I
(IFNs) intermediados pelos fatores de transcrição IRFs (interferon regulatory factor).
Todos os TLRs, exceto o 3, recrutam MyD88. Para isto os 1, 2, 4 e 6 necessitam ainda
do intermédio da Mal. O TLR 3 associa-se

a TRIF, o 4 também, mas com a

participação de TRAM (TAKEUCHI; AKIRA, 2010) (Figura 11).
Como se pode perceber o TLR4 é o único de sua família capaz de recrutar as
duas vias de sinalização. Para isto ele faz uso de todas as quatro moléculas adaptadoras.
Inicialmente ele recruta Mal, que facilita o recrutamento de MyD88 para iniciar a
chamada “primeira fase de ativação de NF-κB e MAP quinase” (MAPK - Mitogen
Activated Protein Kinases). Para a sinalização dependente de TRIF o TLR4 é
transportado para o endossoma através de endocitose para formar o complexo
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TRAM/TRIF. Além da indução já descrita de interferons esta via ativa a segunda fase
(FITZGERALD et al., 2003; KAGAN et al., 2008), ou “fase tardia de NF-κB e
MAPK”, a qual ocorre horas após. Além destas características singulares do TLR4 ele
faz ainda uso de três moléculas específicas para captura e reconhecimento de seu
ligante. O MD2, que se encontra associado a ele; a LBP (lipopolysaccharide-binding
protein), que reconhece o LPS solubilizado; e a CD14, que captura a LBP/LPS e
apresenta a MD2 (AKASHI-TAKAMURA; MIYAKE, 2008; KIM et al., 2007; PARK
et al., 2009) (Figura 11).
Como pode ser visto cada TLR pode mediar uma resposta adaptada não só pela
especificidade com seus ligantes, mas com a associação de diferentes combinações de
moléculas adaptadoras. Estas desencadeiam diferentes vias intracelulares com diferentes
períodos de latência para a expressão de uma variedade de citocinas em células imunes
específicas (VOGEL; FITZGERALD; FENTON, 2003) (Figura 12).
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Figura 12. Esquema das respostas adaptativas dos TLRs. Note a diversidade de
sinalização intracelular e o número de respostas possíveis desencadeadas por diferentes
TLRs em diferentes células. Adaptado, Akira 2010.

1.4. Sinalização intra e extracelular intermediada pelos TLRs dependente de Myd88 e
seus efeitos na regeneração e degeneração do OE
A proteína MyD88 consiste funcionalmente de um domínio “Death” na região
N-terminal e um TIR na C-terminal (WHEATON et al., 2007). Ela pode ser recrutada
diretamente pelo TLR ou indiretamente intermediada pela TIRAP, por uma inetração
TIR-TIR. Quando isto ocorre ela associa-se ao Receptor de IL-1 Kinase-4 (IRAK4)
através do seu domínio “Death” promovendo a fosforilação de IRAK-1, que recruta e
ativa o Receptor de Fator de Necrose Tumoral Associado ao Fator-6 (TRAF6).
Sequencialmente a proteína Kinase-1 Ativadora de TGF-β (TAK1) forma um complexo
com as proteínas ligadoras de TAK1 (TAB1, TAB2 e TAB3), ativando o complexo
IKK. Este, uma vez ativado, promove a degradação do inibidor citoplasmático de NFκB, o IκBα, levando à translocação do fator de transcrição ao núcleo. O recrutamento do
complexo MyD88/IRAK/TRAF6 também ativa a via das MAPKs, especialmente a
quinase Jun N-terminal (JNK) e p38, com consequente ativação e translocação do fator
de transcrição AP-1 ao núcleo. O resultado destas sinalizações é a elevação da
expressão de inúmeras citocinas e quimiocinas liberadas no ambiente extracelular
(ISHII et al., 2006; JANSSENS; BEYAERT, 2002; MOYNAGH, 2005; YAMAMOTO
et al., 2003) (Figura 12).
Nossos estudos iniciais sugerem fortemente que a via descrita acima é essencial
no evento degenerativo observado no OE de camundongos selvagens após uma infusão
intranasal de LPS. Isto porque, diferente dos selvagens, camundongos Myd88-/- não
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apresentam perda de seus OEs após o uso tópico desta droga (Figura apresentada em
resultados). Para maior compreensão deste fato este trabalho fez uso de ligantes
específicos de diferentes TLRs e camundongos com deleções gênicas que permitem
sugerir a real participação desta via no evento degenerativo do OE.
Em complemento, foram também utilizadas duas citocinas recombinates,
rmTNFα e rmIL-1β. Envolvidas na sinalização extracelular após ativação dos TLRs,
têm sido bastante descritas na literatura em eventos degenerativos do sistema nervoso
(KAUR et al., 2014; KRAFT; MCPHERSON; HARRY, 2009; LUHESHI et al., 2011;
MCCOY; TANSEY, 2008; MITRA; CHAKRABARTI; BHATTACHARYYA, 2011;
WU et al., 2005; YASUTAKE et al., 2006). Elas foram aplicadas via IN em
camundongos selvagens e trangênicos Myd88-/- para avaliar se elas participam ou não do
evento degenerativo do OE e qual sua dependencia com este gene. A expressão destas
duas citocinas foi também analisada por ISH no OE de selvagens logo após o
tratamento tópico pró-inflamatório, além de ensaios de TUNEL para sugerir o
mecanismo de morte celular.
Ainda em nossos primeiros estudos foi observado que a via MyD88-dependente
tem ação negativa na regeneração do OE pós-lesão. Camundongos que receberam doses
iguais ou superiores a 200ng de LPS via IN 24 h após uma lesão em seu OEs induzida
por metimazol (ver materiais e métodos) apresentaram uma reposição neuronal do
epitélio

inferior

aos

que

receberam

apenas

salina

0,9%

(Figura

13*).

Surpreendentemente a ausência do gene Myd88, provoca um efeito contrário a este.
Camundongos Myd88-/- apresentaram uma neurorregeneração precoce do OE pós-lesão
quando comparados com selvagens (Figura 3*). Após a replicação desta observação em
três conjuntos experimentais independentes, concluímos que a ausência da expressão do
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gene Myd88 aumenta a taxa de regeneração de ORNs no OE de camundongos lesados
com o metimazol. Para gerar mais esclarecimentos a este dado buscamos identificar por
microarray e testar possíveis genes relacionados a esta atividade neurorregenerativa
mais eficaz presente nos trangênicos.

Figura 13. O uso tópico de LPS após lesão farmacológica interfere na
neurorregeneração do OE. Grau de regeneração de neurônios olfatórios avaliado
por OD. Volume de neurônios olfatórios marcados por imunofluorescência com antiOMP reconhecido por Alexa-Fluor 488 e analisado por O.D. Os dados são provenientes
de seções histológicas do OE de camundongos selvagens de três meses 14 dias após
uma IN de 10 µl de salina 0,9%, ou 10μl de LPS 5ng/µl, ou 10μl de LPS 10ng/µl, ou
10μl de LPS 20ng/µl recebidas um dia após um tratamento lesivo do OE com
metimazol. As imagens foram analisadas pelo programa Image J para quantificação de
densidade óptica (O.D.) média. O sinal de fundo foi avaliado em cada fotografia. O
grupo LPS 200 ng é o único que apresenta diferença significativa em relação ao
controle (n=3 por grupo; *p<0,05; Barra de erro +1,00 S.E.M. ANOVA – Tuckey
HSD). * resultado extraído do projeto FAPESP 2009/04437-9. Estudo do Perfil da Expressão Gênica Ligada à Resposta Imune
Inata Frente ao Processo de Regeneração Nervosa.
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1.5. Glicocorticoide: uso terápico adequado para o OE?
Quando os elementos nocivos são neutralizados pela atividade inflamatória
desencadeada na ativação dos TLRs (ou outras rotas de sinalização intracelular),
diversos sinais anti-inflamatórios passam a predominar sobre o sistema. O de alça de
retroalimentação negativa mais conhecido é mediado pelos glicocorticoides (GCs)
endógenos liberados logo após a ativação do eixo hipotalámico-pituitário-adrenal
(HPA). Classificados como esteroides lipossolúveis possuem a capacidade de atravessar
as membranas celulares com facilidade. Eles exercem seus efeitos ativando um receptor
intracelular de glicocorticoide (GR) presente em níveis significativos em todas as
células. Quando ligados ao cortisol ou análogos sintéticos translocam-se para o núcleo
interferindo em diversas atividades transcricionais (JACOBSON, 2005; STAHN et al.,
2007). Os modelos que propõe uma ação regulatória do GR sobre a expressão de genes
pró-inflamatórios variam desde sua simples interação física com fatores de transcrição
(ex: NF-κB) até atuações complexas diretamente em regiões promotoras (STAHN;
BUTTGEREIT, 2008; YANG-YEN et al., 1990). Estas podem gerar não só repressão
como a elevação de expressão de alguns genes. Um importante exemplo é o aumento da
síntese de IκBα, um inibidor direto de NF-κB (SCHEINMAN et al., 1995;
TSURUFUJI; SUGIO; TAKEMASA, 1979), interferindo diretamente na sinalização de
diversos TLRs que operam principalmente pela via MyD88-dependente (MOYNAGH,
2003, 2005).
Devido a este efeito inibitório nas vias pró-inflamatórias os GCs sintéticos têm
sido utilizados com sucesso durante décadas para o tratamento de doenças inflamatórias
(BOUMPAS, 1993; O’NEILL, 2006). Na verdade, a administração intranasal de GCs é
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considerada o tratamento mais eficaz para a rinossinusite e polipose nasal
(LANDSBERG et al., 2007; MELTZER et al., 2000; MYGIND; ANDERSSON, 2006;
PARIKH et al., 2001). Entretanto não é definitivamente reconhecido que essas drogas
possam ou não gerar impactos no processo neurorregenerativo do OE, uma vez que
trabalhos demonstram uma ação negativa destes anti-inflamatórios na proliferação
celular. Além disso, estudos apresentam um efeito inibitório na síntese proteica pelo
consecutivo de DEX, o que comprometeria qualquer processo regenerativo (SHAH;
KIMBALL; JEFFERSON, 2000a, 2000b; SHAH et al., 2000).
Neste estudo buscamos verificar se o corticoide DEX, um forte e altamente
seletivo agonista de GR (BARNES et al., 1993; ROSEWICZ et al., 1988), é capaz de
proteger o OE contra uma lesão inflamatória. Em seguida doses de DEX foram injetadas
no nariz de camundongos selvagens em dois modelos de lesão, a fim de avaliar o seu
potencial impacto na regeneração neuronal do epitélio. Baseado em avaliações de
síntese proteica, proliferação e morte celular este estudo aponta ações negativo deste
anti-inflamatório sob a neurorregeneração do OE, apesar do seu efeito preventivo contra
lesões inflamatórias.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Animais, Tratamentos, Eutanásia e Preparo Tecidual.

Animais – Foram utilizados camundongos machos C57Bl/6 (selvagens), e trangênicos
Tlr4-/-(B6.B10ScN-Tlr4lps-del/JthJ), Myd88-/- (B6.129P2(SJL)-Myd88tm1.1Defr/J), Ticam -/(C57BL/6J-Ticam1Lps2/J),

Il-1r1-/-(B6.129S7-Il1r1tm1Imx/J),

(B6N.129S2-Casp1tm1Flv/J),
B6N.129S2-Casp1tm1Flv/J

Casp1-/-/Casp4-/-/Casp4tg

(cruzamento

Casp1-/-/Casp4-/dos

animais

com camundongos portadores do Tg(Casp4)#Gne, este

animal foi nomeado por nós Casp1-/-) e CD11c-EYFPhi de 1-3 meses provenientes dos
Biotérios da Universidade Federal de São Paulo: INFAR e CEDEME; e do biotério da
FMRP-USP. Foram também utilizados camundongos trangênicos Ide-/- cedidos pelo Dr.
Malcolm Leissiring da Clinica Mayo - Flórida/USA. Todos os animais transgênicos são
portadores do fundo genético C57Black/6.
Os cruzamentos além de outras manipulações foram realizados, quando
necessários, com o auxílio de equipe treinada no Biotério das Instituições. Os animais
selvagens tiveram livre acesso a alimentação em condições de claro e escuro a
temperatura ambiente. Já os mutantes foram, além destas condições, alocados em
gaiolas de ventilação filtrada.
Lesão Do OE por metimazol - Os animais receberam via intraperitonial (i.p.) duas
doses de 50mg por quilograma de animal de metimazol, com um intervalo de 72h.
Infusão intranasal (IN) - Os animais foram anestesiados com isofluorano. Uma canula
P10 acoplada a uma pequena seringa graduada de 0.3 ml fixada em uma bomba digital
de infusão foi introduzida na cavidade nasal da narina direita. Todas as soluções
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utilizadas nas IN foram diluídas em salina 0,9% esterilizada por filtração e infundidas a
uma vazão de 240µl/h. Após a aplicação os animais ficaram em repouso, deitados em
posição lateral por 10 minutos de forma a promover um maior contato do líquido com a
mucosa nasal.
BrdU e sua incorporação – Foi utilizado o BrdU 2-Bromo 2 Deoxiuridina/ Sigma
(BrdU) para a incorporação de nucleotídeo sintético nos camundongos. Ele foi aplicado
via intraperitoneal (i.p.) a 50mg por quilograma de animal em uma solução 10mg/ml
salina 0,9%.
Eutanásia e preparação do tecido para análise histológica- Os camundongos foram
anestesiados com 150ul de Ketamina:Xilazina (10:1 dose letal; ~500:125 mg/kg) e
perfundidos em formaldeído 4%. Seus OEs foram extraídos e descalcificados em EDTA
0,5 M por cinco dias. Logo após foram crioprotegidos por 24h em uma solução de 30%
de sacarose/PBS e emblocados com o composto Tissue-Tek O.C.T a -210C. Todas as
secções histológicas do OE presentes neste foram transversais e sequenciais de 16 μm
obtidas através de um criostato Carl Zeins E-550 e fixadas em lâminas tratadas com
polilisina.

2.2. Análises
Imunofluorescência- Para a detecção de proteínas por imunofluorescência (IF), os
cortes foram tratados com solução bloqueadora contendo Triton-X 100 0,4% e soro
normal de burro 5% em PBS. Em seguida, os cortes foram incubados por 12 h com
anticorpos primários solubilizados em PBS/Triton-X 0,4%, de acordo com a finalidade
do protocolo (lista abaixo). Após as lavagens adequadas com PBS sua detecção foi feita
através de anticorpos secundários solubilizados em PBS/Triton-X 0,4% incubados por 2
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h, de acordo com a finalidade do protocolo (lista abaixo). Após as lavagens adequadas
com PBS o tecido foi incubado por 30 minutos com DAPI 0,02%. Na detecção do BrdU
o tratamento acima foi presidido por uma banho de HCL 5M a 42°C por 30 minutos,
além de não ser necessária a utilização de anticorpo secundário. O anti-BrdU Invivogen
é comercializado na forma conjugada ao fluoróforo Alexa-555.
Marcação nuclear por DAPI - As lâminas contendo os cortes foram tratadas com uma
solução DAPI (marca) a 0,02% por 30 minutos. Após o tratamento, elas foram lavadas
com água destilada, secadas e seladas com gelvatol para observação.
As secções histológicas para análises de BrdU não foram submetidas a este
tratamento, já que o HCl utilizado em seu preparo não possibilita a incorporação do
DAPI.
Hibridização in situ - Para a preparação de ribosondas, foi utilizado o método de
transcrição in vitro de plasmídeos linearizados orientados na direção anti-senso.
Os cortes foram tratados com proteinase K 20ug/ml por 30' inicialmente para ser
submetido à acetilação. Após a etapa da pré-hibridização e acetilação, as secções foram
hibridizadas com sondas anti-senso marcadas com digoxigenina (DIG) preparadas por
transcrição in vitro de um plasmídeo pCRII contendo um fragmento de cDNA. Após 15
- 18h de hibridização em condições restritivas, foi feito o processo de pós-hibridização
com tratamento de RNAse A. Nesta ISH colorimétrica, o substrato NBT/BCIP foi
convertido pela fosfatase alcalina conjugada ao anticorpo anti-DIG, em um precipitado
púrpura. As reações de coloração foram procedidas em 24hs.
TUNEL - Os cortes provenientes do OE de camundongos foram submetidos ao Kit
ApopTag Plus Fluorescein In Situ Apoptosis Detection S711 da Chemicon
International.
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Microarray - Os OEs de camundongos pertencentes a diferentes grupos foram
dissecados e lavados em PBS a temperatura de 4°C. O material foi então congelado e
estocado a -70°C. Posteriormente o tecido foi homogeneizado em reagente Trizol
(Invitrogen) e centrifugado por 15 minutos a 4° em 12000g. O RNA foi então extraído e
preciptado em isopropanol para ser então recentrifugado por 10 minutos a 4° em
12000g. O pellet deste foi ressuspendido em etanol 75% e centrifugado novamente por
5 minutos a 4° em 10000g para ser posteriormente diluído em água Depec e estocado a 80°C. O RNAm foi então purificado com o kit RNA cleanup da QIAGEN de acordo
com seu protocolo Quick-Start. A qualidade do RNA foi avaliada por Nano drop,
apresentando 260/280 próximo a 2,0, e a integridade verificada em gel de agarose. O
RNA total foi então purificado em coluna Rneasy e analisado por eletroforese capilar. A
preparação e marcação das amostras por retro-transcrição, síntese de dupla fita,
transcrição de cRNA e fragmentação foi executa na plataforma Molecular Core da AFIP
(São Paulo, SP) seguindo instruções do fabricante para hibridização no chip Mouse
Gene 1.0 ST array (Affymetrix) de cobertura genômica (28000 sets de sondas).

Síntese de cDNA e RT-PCR semiquantitativo – O RNA total foi extraído a partir do
OE de animais 48h após terem recebido duas doses de metimazol 50mg/kg intercaladas
por 72h, utilizando-se o reagente TRIzol (Invitorgen) de acordo com as instruções do
fabricante. Primeiro, foi incubado 1 μg de RNA total com 500 ng de oligo-dT em um
total de 13 μL de água DEPC tratada, por 5 minutos, à 65°C. A reação foi então
rapidamente resfriada em gelo e utilizada para sintetizar cDNA em 37 μL de 1x
Reaction Buffer (Revertaid H Minus Reverse Transcriptase – Fermentas) contendo 0.5
mM de dNTP, 0,1mM DTT, 40 U de inibidor de Rnase (Ribolock; Fermentas) e 100 U
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de transcriptase reversa Revertaid a 42°C, por 2 horas. Ao término da reação de
transcrição, foi realizada a inativação da enzima à 75oC por 10 minutos e o material
incubado com RNAse A à 37oC por 30 minutos para degradação do RNA na fita
híbrida; em seguida as amostras foram estocadas no freezer -80oC. Para realização do
PCR, uma alíquota de 2 uL do produto foram diluídos em 14 μL de água DEPC tratada.
As reações de PCR (10 μL) contendo 1 μL de cDNA, 0.2 mM de dNTP, 2.0 36 mM de
MgCl2, 0.5 μM de cada primer senso Ide fwd – 5’ TTGGAGAGTTCCCCTCTCAG 3’Tm 62oC e antisenso Ide rev – 5’ CAGAGTTTTGCAGCCATGAAG 3’- Tm 60oC , e 5
U da Prime Taq DNA polimerase (Genet Bio) foram aquecidas à 95°C por 2 min,
seguido de 32 ciclos térmicos de 95°C por 30s, 60°C por 30s e 72°C por 40s, com
incubação final à 72°C por 10 min. Actb para normalização das amostras. As condições
de ciclagem foram 95oC por 2 min, seguido de 22 ciclos térmicos de 95o C por 30s,
63oC por 30s e 72oC por 40s, com incubação final de 72oC por 10 min. Os produtos de
PCR foram analisados em gel de agarose 1.5% utilizando corante Gelred. A imagem da
flurescencia foi analizada pelo programa image J para estrair a média geral de O.D.

2.3. Quantificação e Análises estatísticas
Espessura e densidade óptica média (O.D.) do OE - A densidade óptica e a espessura
proveniente das secções histológicas dos OEs foram obtidas a partir do programa
imageJ com imagens de 40X. Seus valores foram avaliados estatisticamente programa
PSPP-LINUX.
Cálculo da extensão dos PDOEs – A extensão dos PDOEs de cada animal foi a média
da extenção total dos PDOEs de três secções histológicas escolhidas aleatoriamente.
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Cálculo do número médio de células TUNEL nos PDOEs - Número médio de células
de três perímetros degenerativos escolhidos aleatoriamente em razão à extensão media
do OE analisada em µm. O valor foi convertido para número de células/mm por simples
“regra de três”.
Análise Bioinformática do Microarray - O controle de qualidade de hibridização assim
como normalização foi feita através do pacote XPS implementado no projeto
Bioconductor e rodado com o programa R (r-cran) em ambiente Linux 64-bits (todas as
ferramentas de informática utilizadas são de distribuição livre). O set de dados gerados
pelo pacote XPS foi covertido em Log2 em formato de ExpressionSet classe S4
compatível com os pacotes Biobase, Annotate, Genefilter e Limma (Linear Models for
Microarray Data), que são ferramentas bioinformáticas fundamentais para a
continuidade da análise. Para encontrar gene com expressão alterada, os contrastes
(Lesão KO – Lesão WT), (Lesão KO (camundongo trangênico) – Intacto WT
(camundongo selvagem)) e (Lesão WT – Intacto WT) foram efetuados em modelo
linear de acordo com o pacote Limma. Os genes submetidos a esta análise foram
aqueles que passaram a etapa de filtragem (13787, ~48%), apresentando intensidade de
sinal superior a Log2 em ao menos 10% dos chips, e IQR > 0,2. Para ser considerada
uma diferença estatisticamente significativa, foram observados os valores p-ajustados
pelo método de Benjamin-Hochberge. Para rápida verificação de processos funcionais e
GO, a lista de genes foi analisada pelas ferramentas gratuítas on-line DAVID (Database
for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; http://david.abcc.ncifcrf.gov/) e
GeneInfo Viz (http://genenet2.uthsc.edu/ geneinfoviz).
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2.4. Fármacos, recombinantes e anticorpos
Fármacos- Ciclohexamina (CHX) /Pró-AnáliseR; Dexametasona 2mg/ml, 99% /Santa
Crus; Metimazol, 99% hidratado/Sigma; Pam3CSK4 Leofilizado/Invivogen; Poli (A:U)
Leofilizado/ Invivogen; Lipopolissacarídeo (LPS) de Eschericia coli/ Sigma;
Dihidrocloreto de Puromicina/Santa Cruz; Rapamicina 2mg/ml/Pró-AnáliseR.
Recombinantes- rmTNFα Recombinant Mouse / R&DR; rmIL-1beta Recombinant
Mouse / R&DR.
Anticorpos primários- Mouse Anti-Ki67/Millipore (1:200) (FACCHINO et al., 2010);
Mouse Anti-BrdU Alexa555/Invitrogen (1 :200) (FACCHINO et al., 2010); Goat AntiOmp/Wako(1 :1000) (SCOLNICK et al., 2008); Rabbit Anti-IDE/ Abcam (1 :200)
(MINERS; KEHOE; LOVE, 2008); Donkey Anti-Puromicina/Millipore (DAVID;
YEWDELL, 2015) (1 :200).
Anticorpos secundários- Donkey Anti-Goat Alexa 488/Invitrogen (1:500) (ROBLES et
al., 2014); Goat Anti-Rabbit 546/Invitrogen (1:500) (AIZMAN et al., 2000); Goat AntiMouse Alexa 546/Invitrogen (1:500) (KORNACK; RAKIC, 1999).
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos Gerais
- Investigar a atividade imune inata intermediada pelos TLRs na degeneração e
neurorregeneração do OE.
- Descrever a ação preventiva do uso tópico de DEX sobre insultos inflamatórios e os
seus efeitos na regeneração do OE pós-lesão.

3.2 Objetivos específicos
- Sugerir através do uso de trangênicos, ligantes e citocinas recombinates possíveis vias
de sinalização intracelulares e extracelulares desencadeadas pelos TLRs envolvidas na
degeneração do OE após um estímulo inflamatório.
- Verificar a expressão de determinadas moléculas por ISH envolvidas na sinalização
intermediada por TLRs no OE após um estímulo inflamatório.
- Analisar o mecanismo de morte celular envolvido na degeneração do OE após o uso
de LPS através do ensaio de TUNEL.
- Propor um modelo de lesão imunológica no OE para estudos de neurorregeneração.
- Identificar através de microarray e pesquisa bibliográfica possíveis genes envolvidos
na melhor regeneração do OE presente em camundongos Myd88-/- para testes in vivo.
- Quantificar o efeito preventivo do uso tópico de DEX sobre insultos inflamatórios no
OE.
- Identificar possíveis interferências do uso tópico consecutivo de DEX sobre a
neurorregeneração do OE pós-lesão e possível ação tóxica de sua dose.
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4. RESULTADOS
4.1. Análise da degeneração do OE associada a estímulos inflamatórios
4.1.1 Alterações anatômicas do OE após uso tópico de LPS
Nossos estudos iniciais demonstraram que o OE apresenta uma degeneração
(redução significativa de sua espessura) quando submetido ao contato com LPS.
Buscamos então descrever está alteração anatômica em função do tempo. Para tanto
camundongos selvagens de três meses receberam por IN 10μl de LPS 10ng/ μl ou 10μl
de salina 0,9% para serem sacrificados 3 h, 6 h ou 12 h após. Seus focinhos foram
extraídos e preparados para as análises histológicas. Este decurso temporal demonstra o
surgimento de regiões nos OE tratados com LPS, mas não salina, com profundos recuos
na sua espessura flanqueadas por ondulações nas células de sustentação. A extensão
destes “perímetros degenerativos do OE” (PDOE), por nós assim chamado, aumenta em
função do tempo (Figura 14) até a completa degeneração do epitélio após 48h (Figura
2*) do tratamento pró-inflamatório.
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Figura 14. A administração tópica de LPS desencadeia o surgimento de PDOEs,
cuja extensão aumenta em função do tempo. Secções histológicas representativas do
OE de camundongos selvagens de um meses tratados por IN com 10μl de LPS 20ng/μl
(B-D), ou 10 μl de salina 0,9% (A) e sacrificados 3h (B), ou 6h (C), ou 12h (A, D) após
o tratamento. Em brilhante marcações nucleares com DAPI. Os círculos pontilhados
delimitam as regiões com ondulações na coluna de células de sustentação. Perceba o
início das ondulações no grupo sacrificado três horas após o tratamento. As linhas
tracejadas apontam a extensão dos PDOEs. Note que elas aumentam sua quantidade e
extensão em função do tempo nos animais tratados com LPS tópico. E – Extensão
média total dos PDOEs em μm analisada pelo programa Image J. Teste t entre grupo 6h
e 12 h, p<0,05. Grupos com n=3. Barra de erro +1,00 S.E.M. Escala de Barra 150 μm.
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4.1.2. Expressão de Il1b e Nfkbia no OE após IN de LPS.
Para caracterizar a expressão gênica de Il1b e Nfkbia (responsável pela
expressão de IkBα) associada ao processo inflamatório no OE, foram realizados ensaios
de hibridização in situ (ISH) (ver materiais e métodos) em secções histológicas do OE
de animais selvagens com 40 dias de vida 6 horas após uma IN de 10μl de LPS 20ng/
μl. Estes revelaram uma expressão elevada destes genes nos PDOEs. Porém o da próIl1b nos locais onde a degeneração apresenta-se mais avançada, a julgar pela espessura
reduzida do epitélio e o debri celular presente no lúmen; e o Nfkbia nas fases mais
iniciais do processo degenerativo do OE (OE ainda presente, mas com ondulações
visíveis na coluna de células de sustentação não observadas em animais tratados com
salina 0,9%) (Figura 15*).
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Figura 15. Il1β e Nfkbia são expressos nos PDOEs. Secções histológicas adjacentes
representativas do OE de camundongos selvagens de 40 dias, 6 horas após uma IN de
10μl de LPS 10ng/μl. Vermelho púrpura representa a hibridização das sondas contra os
RNAs de Nfkbia (A, C) e Il1β (B, D) por ISH (ver materiais e métodos). Grupo n=3.
Barra de escala C 300 μm; D 30 μm. ISH realizada pela aluna de iniciação científica Aparecida Kataryna Olimpio
Anunciato.do laboratório do Dr. Isaias Glezer.
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4.1.3. Análise da participação de receptores TLR4 na degeneração do OE
Para confirmar a real participação do receptor TLR4 nos eventos degenerativos
do OE observados após o uso de LPS foram realizadas INs de 10μl de LPS 10ng/ μl ou
apenas 10 μl de salina 0,9% em camundongos selvagens e transgênicos Tlr4-/- de três
meses. Estes foram sacrificados 48 h após o tratamento para então seus focinhos serem
extraídos e preparados para análises histológicas (ver materiais e métodos).
Diferente dos selvagens, os trangênicos não apresentaram redução na espessura
de seus OEs quando submetidos ao tratamento pró-inflamatório (Figura 16). Este fato
confirma a participação direta do TLR4 no evento degenerativo deste epitélio observado
após uso tópico de LPS.
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Figura 16. A degeneração do OE proveniente do uso tópico de LPS é intermediada
pelo TLR4. Secções histológicas do OE de camundongos selvagens (A, B) e
trangênicos Tlr4-/- (C, D) de 3 meses 48 h após receberam via IN 10μl de LPS 10ng/ μl,
(A - n=3), ou apenas 10 μl de salina 0,9% (B - n=3). As flechas delimitam o OE
marcado com DAPI. E - As imagens capturadas foram analisadas pelo programa Image
J para quantificação de espessura. Teste t, * p<0,01 em relação ao controle. Barra de
erro + 1,00 S.EM. Barra de escala 50μm.
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4.1.4. Análise do envolvimento das vias MYD88-dependente e TICAM-dependente na
degeneração do OE após tratamento tópico pró-inflamatório
Para avaliar a participação das vias intracelulares ativadas pelos TLRs na
degeneração do OE utilizamos as características singulares que alguns destes receptores
têm: sua especificidade tanto para seu ligante quanto no recrutamento de moléculas
adaptadoras. Para tanto realizamos INs de 10μl de LPS 10ng/ μl em camundongos
selvagens e trangênicos Myd88-/- e Ticam-/- de três meses. Em conjunto administramos
INs de 10μl de Pam3CSK4 10ng/ μl ou 5μg de Poli (A:U) 500ng/μl, ou apenas 10 μl de
salina 0,9% em camundongos selvagens e transgênicos Myd88-/-.
Diferente dos selvagens e trangênicos Ticam-/-, os Myd88-/- não apresentam perda
de seus OEs após 48 h do uso tópico de LPS, quando comparados com os grupos
tratados com salina (Figura 17a). Isto sugere a participação da via MyD88-dependente
na degeneração do OE independente da via TICAM-dependente. Confirmamos este
dado através da administração tópica de Pam3CSK4 e Poli A:U nestes animais. Isto
porque o agonista do TLR2, receptor que recruta apenas a via MyD88-dependente,
também promoveu redução significativa do OE apenas em selvagens 48 h após a IN.
(Figura 17b), diferente dos que receberam Poli (A:U). Mesmo com uma dose elevada
de 5µg desta droga seus OEs permaneceram intactos 48 h após o tratamento quando
comparados com o de animais selvagens que receberam apenas salina. Lembrando que
este agonista ativa exclusivamente o TLR3, receptor que recruta somente a via TICAMdependente (Figura 17c).
Os resultados em conjunto indicam que a lesão provocada no OE de
camundongos selvagens por PAMPs, neste caso associados aos TLR2, 3 e 4, é um
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processo MyD88-dependente. Os efeitos observados persistem mesmo sem a
participação da via TICAM-dependente.
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Figura 17. A degeneração do OE desencadeada por TLRs é MyD88-dependente
sem a participação da via TICAM-dependente. Secções histológicas representativas
do OE de camundongos selvagens (aA, aB; bA, bB; cA) e trangênicos ( aC, aD; bC,
bD; cC, cD Myd88-/-; aF Ticam-/-). Eles receberam via IN 10μl de LPS 10ng/ μl, (aB,
aD, aF), ou 10μl de Pam3CSK4 10ng/ μl (bB, bD), ou 10 μl de POLI A:U 500ng/ μl
(cB, D), ou apenas 10 μl de salina 0,9% (aA, aC, aF; bA, bC; cA, cC) e foram
sacrificados 48 h após. As flechas delimitam os OEs marcados com DAPI. As imagens
capturadas foram analisadas pelo programa Image J para quantificação de espessura
(aG, bE, cE). Grupos com n=3. Teste t, * p<0,01 em relação ao controle. Barra de erro
+ 1,00 S.E.M. Barra de escala 50μm.
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4.1.5. Análise da administração tópica de rmTNFα e rmIL-1β sob o OE de selvagens e
trangênicos Myd88-/Quando os TLRs se associam aos seus ligantes a expressão de inúmeros genes
pró-inflamatórios é elevada. Isto promove a liberação de citocinas e quimiocinas no
ambiente extracelular, das quais o TNFα e a IL-1β têm sido bem caracterizadas na
participação de eventos degenerativos do SN (KAUR et al., 2014; KRAFT;
MCPHERSON; HARRY, 2009; LUHESHI et al., 2011; MCCOY; TANSEY, 2008;
MITRA;

CHAKRABARTI;

BHATTACHARYYA,

2011;

WU et

al.,

2005;

YASUTAKE et al., 2006). Inclusive, o TNFα já foi descrito como estímulo inflamatório
intermediário em processos deletérios do OE observado em camundongos que o
superexpressam (POZHARSKAYA; LIANG; LANE, 2013). Entretanto nada se sabe
sobre o efeito de uma IN destas citocinas recombinantes no OE, e se a ausência do gene
Myd88 também acarretaria alguma diferença. Para avaliar então se elas promovem
degeneração do OE foram quantificadas sua espessura em camundongos selvagens e
trangênicos Myd88-/- após 48hs de uma IN de 10μl de rmTNFα 10ng/ μl ou 10 μl de
rmIL-1β 10ng/ μl, ou apenas 10 μl de salina 0,9%. Os animais foram sacrificados 48
horas após o tratamento, seus focinhos foram extraídos e preparados para as análises
histológicas. Notavelmente, diferente dos selvagens, camundongos Myd88-/- não
apresentaram redução na espessura de seus OEs após 48h da IN das recombinates
(Figura18). Isto sugere que estas citocinas participam nos eventos degenerativos do OE
e mesmo para a ação de um mediador não-ligante de TLR (i.e., TNFα ou IL-1β), a
molécula adaptadora MyD88 é possivelmente necessária.
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Figura 18. O gene Myd88 é crucial na degeneração do OE gerada por rmIL-1β e
rmTNFα. Secções histológicas representativas do OE de camundongos selvagens ( aA ,
aB , bA, bB) e trangênicos ( aC, aD; bC, bD; Myd88-/-) de três meses. Eles receberam
via IN 10μl de rmTNFα 10ng/ μl, (aB, aD), ou 10 μl de rmIL-1β 10ng/μl (bB, bD), ou
apenas 10 μl de salina 0,9% (Aa, c; Ba, c) e foram sacrificados 48 h após. As flechas
delimitam o OE marcado com DAPI. As imagens capturadas foram analisadas pelo
programa Image J para quantificação de espessura (aE, bE). Grupos com n=4. Teste t, *
p<0,01 em relação ao controle. Barra de erro + 1,00 S.EM. Barra de escala 50μm.
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4.1.6. Análise da ação tópica do LPS sob o OE de Camundongos B6.129S2-Casp1tm1Flv/J
Pelo fato da IL-1β promover degeneração do OE e seu receptor operar
necessariamente por intermédio de MyD88, é possível que esta citocina seja necessária
como efetora central da resposta do epitélio ao LPS ou a TNF-α. Isto porque, diferente
do IL-1R, o receptor de TNF (TNFR) não recruta MyD88 (Figura 19*). Além disto, a
via intracelular desencadeada por LPS tem sido descrita como capaz de elevar a
expressão do gene responsável pela síntese da pró-IL-1β (YAMAMOTO et al., 2004).
Esta molécula necessitaria ainda da participação da CASPASE 1 na sua clivagem para
maturação. Para avaliar esta hipótese utilizamos então camundongos B6.129S2Casp1tm1Flv/J, justamente por serem incapazes de maturar a pró-Il1β. Diferente dos
selvagens seus OEs não apresentaram redução de espessura após 48h da administração,
por IN, de 10μl de LPS 10ng/μl (Figura 20). Isto sugere não só a participação da
CASPASE 1, mas possivelmente a de inflamassomas na degeneração do OE por
administração tópico de LPS, já que estes complexos são requisitados na ativação desta
proteína (FRANCHI et al., 2009; TSCHOPP; SCHRODER, 2010).
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Figura 19. Esquema da sinalização intracelular recrutada pelos receptores TNFα e
IL-1R. Note que MyD88 participa apenas na sinalização de IL-1R..*Imagem cedida pela empresa
QiagenR.
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Figura 20. Possível participação da CASPASE1 da degeneração do OE por LPS.
Secções histológicas representativas do OE de camundongos selvagens (A n=4, B n=4)
e trangênicos B6.129S2-Casp1tm1Flv/J (C n=4, D n=4,) de três meses. Eles receberam via
IN 10μl de LPS 10ng/μl, (B, D) ou apenas 10μl de salina 0,9% (A, C) e foram
sacrificados 48 h após. As flechas delimitam o OE marcado com DAPI. E - As imagens
capturadas foram analisadas pelo programa Image J para quantificação de espessura.
Grupos com n=4. Teste t, * p<0,01 em relação ao controle. Barra de erro + 1,00 S.E.M.
Barra de escala 50μm.
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4.1.7. Relação da espessura do OE de animais trangênicos Casp1-/- e Il1r1-/- tratados
com LPS tópicos com a da média geral de animais tratados apenas com salina.
A produção do camundongo trangênico B6.129S2-Casp1tm1Flv/J , animal com
deleção do gene Casp1 , produz uma mutação no Casp4 (“016621 @ jaxmice.jax.org”).
Este fato levanta a dúvida da real participação da CASPASE1, proteína essencial para
maturação da pró-IL-1β, no processo degenerativo do OE. Para solução deste problema
estes trangênicos foram então cruzados com animais que apresentam uma construção
específica em seus DNAs (Tg(Casp4)#Gne), permitindo a reincorporação do gene
mutado, Casp4. Da mesma forma que o B6.129S2-Casp1tm1Flv/J, esta linhagem (Casp1-//Casp4-/-/Casp4tg) não apresenta redução de espessura de seus OEs após 48 h de uma IN
de 10μl de LPS 10ng/μl quando comparados coma a média geral do OE de animais
tratados apenas com 10 μl de salina 0,9% (Figura 21 B). Apesar da falta do controle,
não foi observado nenhum recuo expressivo do OE destes animais, como visto nos
selvagens tratados com LPS.
Devido aos resultados que apontam a IL-1β como molécula intermediária na
sinalização pró-degenerativa do OE procuramos esclarecer se o seu principal receptor
(IL-1R) também estaria envolvido nestes eventos. Para tanto realizamos IN de 10μl de
LPS 10ng/μl em camundongos trangênicos Il1r1-/-. Estes, semelhantes aos Myd88-/- e
aos B6.129S2-Casp1tm1Flv/J não apresentaram reduções em seu OEs após 48 h da
administração de LPS quando comparados com a média geral de espessura do OE de
camundongos selvagens e trangênicos tratados apenas com salina 0.9% (Figura 21 C).
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Figura 21. CASPASE 1 e o principal receptor de IL-1β (IL-1R) são possivelmente
necessárias na degeneração do OE desencadeada pelo uso tópico de LPS. Secções
histológicas representativas do OE de camundongos selvagens (A n=3) e trangênicos (
B n=3 Casp1-/-, C n=3 Il1r1-/-) de três meses 48 h após terem recebido 10μl de LPS
10ng/μl via IN. As flechas delimitam o OE marcado com DAPI. D - As imagens
capturadas foram analisadas pelo programa Image J para quantificação de espessura.
Média Geral: Média das espessuras de todos os animais trangênicos e selvagens que
receberam IN de 10 μl de salina 0,9% apresentados neste trabalho, n=54. One-way
ANOVA seguida por teste de múltiplas comparações HSD de Tukey, * p<0,01 em
relação a todos os grupos . Barra de erro + 1,00 S.E.M. Barra de escala 50μm.
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4.1.8. Análise de TUNEL do OE após tratamento tópico pró-inflamatório.
A técnica TUNEL é um método comum para detectar a fragmentação do DNA
que resulta de cascatas de sinalização pró-apoptose ou células que sofreram danos no
DNA grave. Originalmente descrito por Gavrieli Y., Sherman Y. e Ben-Sasson em
1992, baseia-se na identificação de presença de cortes no DNA pela desoxinucleotidiltransferase ou TdT. Esta enzima catalisa a adição de dUTPs nas porções 3’ dos DNAs
fragmentados, os quais são secundariamente localizados com um marcador
(GAVRIELI, 1992). Fizemos então uso desta técnica para sugerir o possível mecanismo
de morte celular envolvida na degeneração do OE após um estímulo inflamatório :
apoptose? Para tanto camundongos selvagens de um mês receberam via IN 10μl de LPS
20ng/μl ou apenas 10μl de salina 0,9% e foram sacrificados 6 horas. Seus focinhos
foram extraídos e seccionados para a análise histológica de TUNEL (ver materiais e
métodos). Os animais que receberam LPS apresentam uma elevação expressiva de sinal
de células TUNEL-positivas nos PDOEs. De 3 cel/mm, nas regiões análogas de
camundongos tratados com 10 μl de salina 0,9%, para, em média, 891 cell/mm na
região degenerativa. O número de células TUNEL positivo de cada animal refere-se à
média de três perímetros degenerativos do OE escolhidos aleatoriamente/mm (cálculo
em materiais e métodos) (Figura 22). Este resultado indica que a degeneração do OE
pode estar ocorrendo por morte celular programada, onde existe fragmentação do DNA,
evento observado na apoptose (CHARRIAUT-MARLANGUE; BEN-ARI, 1995).
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Figura 22. O número de células TUNEL positivas se eleva após tratamento tópico
com LPS nos PDOEs. Secções histológicas representativas do OE de camundongos
selvagens de três meses 6 h após IN de 10μl de LPS 10ng/μl (C, G, K, D, H, L), ou
apenas salina 0,9% (A, B, E, F, I, J). Em azul marcações nucleares com DAPI, em
vermelho o Alexa-Fluor 546 conjugado ao dNTP incorporado nas regiões 3' de DNA
fragmentado. As flechas apontam células com sinal positivo de TUNEL. J, K, L a
fusão das imagens. Circulo contínuo representa os perímetros degenerativos. Círculo
descontínuo regiões análogas ao perímetro degenerativo escolhido. F ampliação de
quadrado descontínuo, H ampliação de quadrado contínuo. Contagem de célula
auxiliada pelo programa Image J, cálculo descrito em materiais e métodos. E - 3
cel/mm, G – 890 cel/mm. Grupos com n=3. K - Barra 300 μm; L - 30μm.
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4.1.9. Análise da vulnerabilidade do OE de camundongos selvagens e trangênicos
Myd88-/- a toxinas inflamatórias
Para demonstrar que o OE de animais trangênicos Myd88-/- são igualmente
vulneráveis a toxinas inflamatórias como os selvagens, realizamos INs do composto
nitroprussiato de sódio (SNP). Trata-se de um doador de óxido nítrico vastamente
utilizado na medicina como relaxante muscular capaz de estimular a produção de NO
(ITO et al., 1997), gás lipossolúvel que além de atuar como vasodilatador e sinalizador
celular, opera como principal mediador citotóxico de células imune efetoras (DAWSON
et al., 1993; DE VENTE, 1995; MYERS et al., 1990).
Após 48h de uma IN de 10μl de uma solução com 1mmol de SNP, tanto os
trangênicos quanto os camundongos selvagens apresentaram lesão em seus OEs
semelhante às geradas (PDOE) após seis horas do uso tópico de LPS (figura 23). Apesar
destas lesões não ocorrerem em toda a extensão do OE, impedindo uma quantificação
precisa da redução total de sua espessura, os animais selvagens que receberam SNP
envelhecido (exposto a luz durante 24 h) mantiveram toda extensão de seus OEs
intactos (sem PDOE). Isto indica que tanto os selvagens quantos os trangênicos Myd88-/são igualmente vulneráveis a ação citotóxica mediada pelo gás NO.
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Figura 23. Camundongos Myd88-/- e selvagens são igualmente vulneráveis ao NO.
Seções histológicas representativas do OE de camundongos selvagens e trangênicos
Myd88-/- de três meses 48 h após IN de 10μl de uma solução de SNP 1 mmol (B, C) ou
10μl de uma solução de SNP 1 mmol envelhecido pela exposição a luz por 24 h (A). As
flechas apontam regiões do OE semelhantes aos perímetros degenerativos observados
após 6 h do uso tópico de LPS, a jugar pela espessura. Grupos com n=3. Barra 150μm.
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4.1.10. Análise da perda e reposição neuronal do OE em função do tempo após uso
tópico de LPS: possível modelo

de lesão imunológica para estudos de

neurorregeneração
Após verificarmos a capacidade lesiva do LPS sobre o OE, buscamos
caracterizar sua dinâmica de reposição dos OSNs com o objetivo de gerar um modelo
para estudos de neurorregeneração. Para tanto camundongos selvagens de 3 meses
receberam por IN 10μl de LPS 10ng/μl, ou 10μl de salina 0,9% e foram sacrificados
48h, 10 e 14 dias após o tratamento. Seus focinhos foram extraídos e preparados para
análises histológicas por IF, o que permitiu tanto a quantificação da espessura quanto a
redução e reposição de OMP, proteína expressa exclusivamente em neurônios
olfatórios.
Como pode ser observado na Figura 24 o LPS é capaz de gerar uma lesão
significativa no OE 48hs após sua IN, reduzindo toda região onde se encontram os
neurônios olfatórios e células de sustentação. Após 10 dias da lesão a espessura do OE
já se aproxima da observada sem lesão. Surpreendentemente a análise de O.D., extraída
das marcações de OMP, sugere que a repopulação de OSNs é quase que total em apenas
14 dias. Em complemento verificamos que o veículo salina 0,9% não promove
quaisquer alterações na espessura do OE e na sua densidade de OSNs.
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Figura 24. Modelo rápido e eficaz de lesão imunológica no OE para estudos de
neurorregeneração. Secções histológicas representativas do OE de camundongos
selvagens de três meses tratados via IN com 10μl de LPS 10ng/μl (C-E, H-J, M-Q), ou
10 μl de salina 0,9%(B, G, L), ou Naive (sem tratamento/ A, F, K). Animais que
receberam a IN de LPS foram sacrificados 48h após o tratamento juntamente com os
Naive e tratados com salina (A-C, F-H, K-M), ou 10 dias (D, I, N), ou 14 dias (E, J, Q)
após a IN. Em azul marcação nuclear com DAPI (A-E), em verde células marcadas por
IF com anti-OMP reconhecido por anticorpo secundário conjugado a Alexa-Fluor 488
(F-J), K-Q fusão delas. As flechas delimitam o OE. P –O.D. da fluorescência analisada
pelo programa Image J. O sinal de fundo foi avaliado em cada fotografia. ANOVA
seguida de post hoc HSD, * p < 0,01 em relação a todos os outros grupos ; e # p < 0,05
em relação a todos os outros grupos . Q - Espessura média dos OEs dos grupos
analisadas pelo programa Image J; ANOVA seguida de post hoc HSD, * p < 0,01 em
relação a todos os outros grupos. Grupos com n=3. Barra de erro +1,00 S.E.M. Escala
de barra 30μm.
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4.2. Identificação e análise dos genes associados à regeneração do OE
mais eficaz observada em camundongos trangênicos Myd88-/4.2.1. Análise global de expressão gênica do OE de camundongos selvagens e Myd88-/após lesão farmacológica
Nossos trabalhos iniciais demonstraram que a estimulação de TLRs associados a
MyD88 gera perda de neurônios olfatórios (Figura 2*). Em contrapartida, camundongos
trangênicos Myd88-/- apresentam uma reposição neuronal pós-lesão mais rápida quando
comparados com selvagens (Figura 3*). Com a finalidade de identificar genes
relacionados a este fenótipo foi procedida através de microarray uma análise global de
expressão gênica do OE pós-lesão de camundongos selvagens e trangênicos Myd88-/-.
Após 48 horas de uma lesão farmacológica com metimazol seus OEs foram dissecados
e preparados (ver materiais e métodos) para o RNA total ser extraído e utilizado na
produção de ribossondas (ver detalhes em métodos). Sequencialmente estas foram
submetidas a hibridização com oligonucelotídeos de DNA contidos nos spots dos chip
Genechip Mouse Gene 1.0 ST Array, Affymetrix. Os ensaios foram conduzidos pelo
grupo AFIP/UNIFESP e as análises bioestatísticas e normalização pelo Dr Isaias
Glezer, orientador desta. Os genes diferencialmente expressos podem ser observadas na
Figura 25*.
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Figura 25. Genes diferencialmente expressos entre os OEs pós-lesão de
camundongos selvagens e Myd88-/-. A, gráfico volcano com identificação dos genes de
interesse nos quadrantes superiores laterais (a flecha indica a posição gráfica do gene
Ide). Os genes à esquerda encontram-se com expressão reduzida nos animais Myd88-/em relação ao controle (selvagem). O tracejado horizontal limita o escore estatístico a B
= 2 e os verticais indicam variações de “foldchange” maiores que 30% em escala Log2.
B, representação dos níveis de expressão dos genes identificados normalizados contra a
média. Wt = selvagem lesão, Ko = Myd88-/- lesão, Intact = selvagem sem lesão. * Dados
cedidos pelo Prof. Dr. Isaias Glezer.
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4.2.2. Revisão bibliográfica da localização e atividade funcional da IDE
Entre os genes diferencialmente expressos nos grupos experimentais citados
acima (Figura 25*) o que codifica a enzima degradadora de insulina (Ide, Insulin
Degrading Enzyme) destacou-se após um estudo bibliográfico. Trata-se de uma zincometaloprotease expressa ubiquamente em vários tipos de células. Sua grande maioria
está presente no citosol, com menores quantidades presentes na mitocôndria,
peroxissomas e endossomas (ZHAO; LI; LEISSRING, 2009). Uma pequena fração,
estimada em 3% a 10% do total, é transportada para o espaço extracelular onde fica
ancorada à membrana e é neste microdomínio onde ela interage com seus principais
substratos (NOINAJ et al., 2011). Além de degradar rapidamente hormônios
estabilizados por pontes de dissulfeto, ela também exibe uma notável capacidade de
clivar preferencialmente fatores de crescimento estruturalmente semelhantes, tais como
o IGF-II (Insulin-like Growth Factor II) e o TGFα (Transforming Growth Factor-alpha)
(SONG et al., 2003).
Passamos então a trabalhar na hipótese de que a neurorregeneração do OE mais
rápida presente no grupo deficiente do gene Myd88 ocorre em função de uma menor
expressão da IDE no tecido. Isto ocasionaria uma maior disponibilidade dos fatores de
crescimento por ela clivados tal como o IGFII, o qual é descrito na literatura como peça
fundamental na neurogênese do OE (PIXLEY et al., 1998; SUZUKI; TAKEDA, 2002).
Portanto tornou-se plausível a análise da participação deste gene na dinâmica de
regeneração do OE.
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4.2.3. Comparação da regeneração do OE de camundongos trangênicos Ide-/- com a de
selvagens
Diante dos resultados já obtidos e confirmados por RT-PCR semi-quantitativo
(Figura 26) foram executados experimentos para a análise de regeneração do OE, póslesão induzida por metimazol, em camundongos trangênicos Ide-/- e selvagens. Após 10
dias de terem recebido a segunda dose de metimazol o OE destes animais foi extraído e
preparados para a análise histológica (ver materiais e métodos). A marcação com DAPI
demonstra que o de camundongos com ausência do gene Ide possue uma regeneração
mais eficiente, no que tange ao reaparecimento celular, quando comparados com os de
selvagens. Isto porque a espessura de seus OEs foi significantemente superior ao dos
selvagens 10 dias após a lesão (figura 27).

Figura 26. Validação da variação da expressão de Ide por RT-PCR semiquantitativo normalizado pela expressão de β-actina (Actb). Animais Myd88-/apresentam redução na expressão do gene, tanto em animais intactos como lesionados
(48h pós-lesão). Aesquerda , foto de gel representativo da reação de RT-PCR ; A
direita, quantificação das bandas (média+S.E.M.). A diferença entre o grupo selvagem
(WT) e trangênico (KO) lesionados (n=5) é estatisticamente significante (p<0.01, testet).
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Figura 27. A ausência do gene Ide aumenta a taxa de reposição celular do OE póslesão. Efeito da deleção do gene Ide na regeneração celular do OE de camundongos de
5 meses após 10 dias de uma lesão com metimazol (ver materiais e métodos). A Seções
histológicas representativas do OE de camundongos selvagem (Coluna Superior) e
trangênicos Ide-/- (Coluna Inferior) marcadas com DAPI. As Flechas delimitam OE. B
apresenta a análise da espessura do OE pelo programa Image J. Barra de erro + 1,00
(S.E.M.). Note que a reposição celular do OE pós-lesão é significantemente inferior em
camundongos selvagens quando comparados com os trangênicos. Grupos com n=4.
Barra de escala 50μm.Test t entre os grupos sacrificados 10dias após lesão, * p<0,05.
Experimento procedido no Instituto Mayo Clinic-Flórida/U.S.A.
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4.3. Estudo da ação anti-inflamatória do corticoide DEX no OE.
4.3.1. Análise da Co-IN de DEX/LPS
A fim de avaliar o efeito anti-inflamatório do DEX usado topicamente
realizamos IN dele juntamente com LPS para verificar sua capacidade de reverter o
efeito lesivo deste agonista do TLR4 sobre o OE. Animais que receberam 10μl de LPS
10ng/μl por IN e foram co-tratados com 10 μl de DEX topicamente apresentaram uma
proteção dose-dependente contra o insulto inflamatório (Figura 28). Este resultado
basea-se na O.D. extraída das marcações de OMP por imunofluorescência e das
medidas de espessura do OE destes animais 48hs após o tratamento anti-inflamatório
(extração e preparo do OE para as análises histológicas ver materiais e métodos).
Embora o grupo LPS (10ng/µl) / DEX (80 ng/µl) tenha apresentado alguns pontos de
regiões OMP-negativas, a espessura do OE permaneceu largamente preservada em
comparação com o OE de animais que não receberam o corticoide. É importante notar
que uma vez que a dose de 200ng de DEX só proporciona uma proteção moderada ao
OE, a julgar por sua espessura, todos nossos estudos posteriores passaram a ser
realizados com a dose intermédia de 400ng.
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Figura 28. O corticoide DEX impede lesão no OE por LPS. Secções histológicas
representativas do OE de camundongos selvagens de três meses que receberam via IN
10µl de salina 0,9% (A, E, I, M) ou 10μl de LPS 10ng/μl (B, C, D, F, G, H, J, K, L, N,
O, P). Dois grupos de animais foram ainda co-tratados via IN com 200ng (C, G, K, O)
ou 800ng (D, H, L, P) de DEX diluídos em 10μl de salina 0,9% . Em azul marcações
nucleares com DAPI (A-H), em verde células marcadas por imunofluorescência (IF)
com anti-OMP reconhecido por anticorpo secundário conjugado a Alexa-Fluor 488 (IL), M-P fusão delas. As flechas delimitam o OE. Q –D.O média da fluorescência
analisada pelo programa Image J. O sinal de fundo foi avaliado em cada fotografia.
One-way ANOVA seguida por teste de múltiplas comparações HSD de Tukey (** p <
0.001, *** p<0.0005 em relação ao grupo salina; # p < 0.0005 em relação ao grupo
LPS). R - Espessura média dos OEs dos grupos analisadas pelo programa Image J. Oneway ANOVA seguida por teste de múltiplas comparações HSD de Tukey (** p < 0.001,
*** p<0.0005 em relação ao grupo salina; # p < 0.0005 em relação ao grupo LPS) ;
Grupos com n=3. Barra de erro +1,00 S.E.M. Escala de barra 30µm.
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4.3.2. Estudo da ação do DEX na neurorregeneração do OE
4.3.2.1. Análise do uso consecutivo de DEX sob a reposição de OSNs em dois modelos
de lesão
Modelo de lesão imunológico do OE por LPS - Como mostrado anteriormente, a
lesão mediada por LPS apresenta-se como um modelo rápido e eficaz para estudos de
neurorregeneração. Ela é observada de forma consistente após 48h da IN com uma
grande reposição neuronal presenciada em apenas 14 dias (Figura 24). Testamos então
se a administração tópica de DEX poderia alterar o curso do reaparecimento das células
OMP positivo após esta lesão. Devido a descrição na literatura de que este corticoide
administrado consecutivamente interfere na ploriferação celular e síntese proteica
realizamos então 3 INs consecutivas de 10μl de DEX 40ng/μl intaladas por 24h cada
após 48 h do tratamento com LPS (período onde a lesão está estabelecida) (PIETTE et
al., 2009; YU et al., 2004). As comparações com animais que receberam apenas salina
0,9% após a lesão foram feitas 10 dias após a IN de LPS, isto porque este modelo de
lesão apresenta regeneração parcial neste momento o que favorece o realce das
diferenças, caso elas existam. Como representado na Figura 29, a administração tópica
consecutivas do corticoide promove, além de atrofia, alterações estruturais do OE
parcialmente regenerado em curto prazo: aberrações anatômicas não encontradas no
grupo controle. Estas alterações histológicas assemelham-se a uma incursão das células
da lâmina própria, acompanhada também de uma evidente falta de células OMPpositiva, o que implica em uma falha na geração de novos OSNs na área afectada.
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Figure 29. O DEX administrado topicamente de forma consecutiva em curto prazo
age negativamente na neurorregeneração do OE após sua lesão por LPS. Secções
histológicas representativas do OE de dois grupos de camundongos selvagens de três
meses tratados com 10μl de LPS 10ng/μl por IN e foram sacrificados 10 dias após. Um
grupo (coluna inferior) recebeu, 48h após o tratamento com LPS, três doses de 10μl de
DEX 40ng/μl via IN intercaladas por 24 h cada, enquanto o outro (coluna superior) 3
doses de 10 μl de salina 0,9%. Em azul marcação nuclear com DAPI (A-D), em verde
células marcadas por imunofluorescência (IF) com anti-OMP reconhecido por anticorpo
secundário conjugado a Alexa-Fluor 488 (E, F), G-H fusão delas. As flechas delimitam
o OE. O quadrado descontínuo em B aponta para a região do OE onde é visível
aberrações anatômicas em animais que receberam DEX consecutivamente por 3 dias,
em A região correlata . I –D.O. da fluorescência analisada pelo programa Image J. O
sinal de fundo foi avaliado em cada fotografia. Teste t Studant. p < 0,05. J - Espessura
média dos OEs dos grupos analisadas pelo programa Image J; test t Studant p < 0,05.
Grupos com n=3. Barra de erro +1,00 S.E.M. Barra de escala 100µm.
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Modelo de lesão por metimazol – Através de um modelo de lesão induzido por drogas
(De Bosscher et al., 2003), também testamos se os efeitos do uso consecutivo de DEX
topicamente na regeneração neuronal do OE são específicos para lesão inflamatória ou
não. O tratamento com metimazol (ver materiais e métodos) provoca a perda total de
neurónios OMP-positivos. Duas semanas após este tratamento os OSN voltam a
preencher novamente o tecido, embora não completamente, tornando possível medir a
melhoria ou deterioração do processo regenerativo entre os grupos (Figura 9*). Mais
uma vez o uso consecutivo em curto prazo de 10µl de DEX 40ng/µl teve um efeito
negativo na neurorregeneração do OE pós-lesão. A administração do corticoide por três
dias consecutivos após a segunda dose de metimazol reduz o reaparecimento de células
OMP-positivas no local ipsilateral da infusão 14 dias após a lesão quando comparamos
com os animais que receberam apenas 10µl de salina 0,9% (Figura 30). Curiosamente,
um único tratamento de DEX via IN após 24h da segunda injecção de metimazol não é
capaz de reproduzir o efeito observado com seu uso por três dias consecutivos.
Surpreendentemente, nota-se uma tendência de melhoria proporcionada por este regime,
uma vez que a espessura OE deste único tratamento com DEX foi ligeiramente maior
em relação ao grupo controle (IN de salina 0,9% após metimazol).
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Figura 30. Tratamento de DEX em curto prazo, mas não único, prejudica a
neurorregeneração do OE após sua lesão induzida por metimazol. Secções
histológicas representativas do OE de camundongos selvagens de 3 meses tratados com
duas doses metimazol (50 mg / kg) i.p. intercaladas por 48 hs (tratamento para lesão do
OE por metimazol). Um grupo destes animais foi sacrificado 48 h após para constatação
do efeito desta droga no OE (A, E, I, n = 2). O restante 14 dias após terem recebido via
IN três doses de 10 μl de salina 0,9% (B, F, J) ou 3 doses de 10μl de DEX 40ng/μl (D,
H, L), intercaladas por 24 h um dia após o tratamento com metimazol. Um terceiro
recebeu ainda uma única dose de 10 μl de DEX 40 ng/μl também um dia após o
tratamento com metimazol (C, G, K). Em azul marcações nucleares com DAPI (A-D),
em verde células marcadas por imunofluorescência (IF) com anti-OMP reconhecido por
anticorpo secundário conjugado a Alexa-Fluo 488 (E, F), G-H fusão delas. As flechas
delimitam o OE. M - D.O média da fluorescência e espessura do OE (N) analisadas
pelo programa Image J. Grupos restantes com n = 3. O sinal de fundo foi avaliado em
cada fotografia. ANOVA seguida pelo teste de comparações múltiplas HSD : * p <0,05,
** p <0,0005 em comparação com grupo salina. Barra de erro +1,00 S.E.M. Barra de
escala 30 μm .
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4.3.2.2. Análise da taxa de proliferação celular do OE logo após o uso consecutivo de
DEX pós-lesão
Para verificar se o DEX interfere na proliferação celular logo após seu
tratamento

consecutivo,

analisamos

a

presença

da

proteína

Ki-67

por

imunofluorescência no OE de camundongos selvagens que receberam o tratamento com
metimazol i.p. para lesão de seus OEs. Este foi seguido de três INs de 10 μl de DEX 40
ng/μl intercaladas por 24 h ou três de 10 μl de salina 0,9%. Os animais foram
sacrificados 6 h após a última IN para seus focinhos serem então extraídos e preparados
para as análises histológicas. A proteína Ki-67 é um polipeptídeo utilizado como
marcador de taxa proliferativa celular (número de células em divisão). Ele nos permite
avaliar, temporalmente de forma estática, quantas células estavam em processo de
divisão por área do OE no exato momento do sacrifício dos grupos. Isto porquê ela está
envolvida com a transcrição de genes ribossomais durante as fases G1, S e G2
(GERDES et al., 1984). A análise foi efetuada por simples contagem de células
marcadas por IF com anti-Ki67 reconhecido por secundário conjugado a Alexa-Fluor
594. Ressalvo que todas as marcações foram co-localizadas com o marcador nuclear
DAPI para proporcionar maior precisão na contagem.
O grupo que recebeu três doses consecutivas de DEX via IN apresentou um
número significantemente reduzido de células Ki-67 positivas em seus OEs quando
comparados com os animais que receberam apenas salina 0,9% (Figura 31).
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Figura 31. O uso tópico consecutivo de DEX em curo prazo reduz a taxa de
proliferação celular do OE pós-lesão. Secções histológicas do OE de camundongos
selvagens de 3 meses sacrificados 6 h após terem recebido 3 doses de 10μl de DEX
40ng/μl (D, E, F), ou 3 de 10 μl de salina 0,9% (A, B, C) após lesão por metimazol
intercaladas por 24 h cada. Em azul marcações nucleares com DAPI (A, D), em
vermelho células marcadas por IF com anti-Ki67 reconhecido por anticorpo secundário
conjugado Alexa-Fluor 546 (B, E), C e F fusão delas. O número de células Ki-67
positivas co-localizadas com DAPI foi extraído com o auxílio do programa Image J.
Teste t p <0,01. Barra de erro +1,00 S.E.M. Barra de escala 15 μm.
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4.3.2.3. Análise do uso tópico consecutivo de DEX sob a diferenciação celular do OE
pós-lesão
Para verificar se a diferenciação celular do OE pós-lesão é alterada durante o
tratamento consecutivo com DEX fizemos uso de Bromodesoxiuridina (5 - bromo- 2' desoxiuridina , BrdU , BUdR , BrdUrd). Este nucleotídeo sintético análogo à timina é
utilizado na detecção células em proliferação em tecidos vivos. Ele é incorporado no
DNA em células replicantes durante a fase S do ciclo celular substituindo a timidina
durante a duplicação do DNA. Diferente do ki-67, o BrdU é capaz de identificar, por
grandes períodos após sua administração, o destino de células proliferativas que o
incorporaram. Anticorpos específicos para BrdU pode então ser usados para sua
detecção (ver materiais e métodos), indicando assim quais células foram ativamente
replicantes durante sua administração (KEE et al., 2002; TAUPIN, 2007).
Após 24 horas do estabelecimento da lesão com metimazol dois grupos de
camundongos selvagens receberam três INs de 10 µl de salina 0.9 % ou três IN de 10 µl
de DEX 40ng/µl intercaladas por 24hs, enquanto outros dois grupos receberam apenas
uma IN destas doses. Todos os grupos receberam ainda sete doses de BrdU 50mg/Kg
via i.p. (ver materiais e métodos) intercaladas por 12 h a partir da segunda dose de
metimazol. Os animais foram sacrificados 14 dias após a lesão, seus focinhos extraídos
e preparados para as análises histológicas. As secções histológicas dos OEs foram
preparadas e avaliados por IF com anticorpos específicos contra OMP e BrdU. Não foi
possível proceder a terceira marcação com DAPI, pois o tratamento das lâminas com
HCl interfere na incorporação do fluoróforo. Como mostra a Figura 32, o número de
células que incorporaram BrdU é tão inferior quanto a expressão de OMP observada no
OE de camundongos sacrificados 11 dias após as INs consecutivas de DEX quando
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comparados com seu respectivos controles tratados apenas com salina. Este dado sugere
que o uso tópico consecutivo do corticoide não interfere na diferenciação.

Figura 32. O uso tópico de DEX consecutivamente em curto prazo aparentemente
não interfere na diferenciação do OE pós-lesão. Secções histológicas do OE de
camundongos selvagens de 3 meses tratados com metimazol (tratamento para lesão do
OE) e BrdU (ver materiais e métodos) e que receberam 24 h após 3 INs de 10 µl de
DEX 40ng/µl (B, D, F) ou 3 doses de 10 μl de salina 0,9% (A, C, E) intercaladas por 24
h cada. Em vermelho núcleos marcados por IF com anti-BrdU reconhecido por
anticorpo seundário conjugado a Alexa-Fluor 555 (A, B), em verde com anti-OMP
reconhecido por anticorpo seundário conjugado a Alexa-Fluor 488 (B, D), E-F fusão
delas. Número de células BrdU+ no OE/mm (G, Teste t, *p <0,01) e D.O da
fluorescência (H, Teste t, *p <0,01) analisadas pelo programa Image J sobre imagens.
Barra de erro +1,00 S.E.M. Coluna inferior - Disposição temporal da adiministração
das drogas e sacrifício dos animais neste ensaio experimental. Grupos com n=3. Barra
de escala 50 μm.
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4.3.2.4. Análise da ação do uso tópico consecutivo de DEX sob a taxa de síntese
proteica do OE pós-lesão

Devido à descrição na literatura sobre a ação negativa do uso prolongado de
DEX sob a síntese protéica (SHAH; KIMBALL; JEFFERSON, 2000a, 2000b; SHAH et
al., 2000), desenvolvemos um método para esta análise no OE. Para tanto realizamos
um protocolo de incorporação e detecção de puromicina nas cadeias polipepitídicas
crescentes do OE logo após a administração tópica única ou consecutiva de DEX ou
salina pós-lesão. Esta droga trata-se de um antibiótico aminonucleósido derivado da
bactéria Streptomyces alboniger que causa a terminação prematura da tradução em
processamento nos ribossomos. Parte da molécula se assemelha a extremidade 3' de um
RNAt aminoacilado. Por isso ela serve de substrato para o ribossomo, que catalisa sua
ligação à cadeia polipeptídica crescente. Como não está ligado a nenhum tRNA, o
polipeptídeo é liberado do ribossomo com a puromicina incorporada nele,
interrompendo

a

tradução

(NATHANS,

1964;

TRAUT;

MONRO,

1964;

YARMOLINSKY; HABA, 1959). Desta forma é possível fazer uma análise indireta da
taxa de síntese proteica através de imunofluorescência com o uso de anticorpos que
identifique o antibiótico. A emissão do fluoróforo associado ao anticorpo pode então ser
avaliada por O.D. permitindo a comparação entre os grupos. Para extrair o “ruído de
fundo” (background), gerado pela puromicina não associada à síntese proteica (ligações
inespecífica), e confirmar sua real incorporação nas cadeias polipepitídicas crescentes
utilizamos também a CHX (ver materiais e métodos). Ela é produzida pela bactéria
Streptomyces griseus e é capaz de inibir a síntese proteica em organismos eucarióticos
interferindo com a atividade peptidil transferase do ribossomo 60S. Ela bloqueia o
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alongamento traducional impedindo assim a associação da puromicina a qualquer cadeia
polipeptídica crescente (ENNIS; LUBIN, 1964). Para determinar então o “ruído”
presente nas secções histológicas camundongos selvagens de três meses tratados com
metimazol receberam após 24 h uma dose de 10 µl de CHX 0.4 ng/µl via IN.
Decorridos 30 minutos receberam, também via IN, uma dose de 10 µl de puromicina
1mmol para serem então sacrificados 30 minutos após. O valor extraído da O.D.
proveniente da imunofluorescência com anti-puromicina foi considerado como “ruído”
e descontado dos valores totais de O.D. dos grupos tratados na análise abaixo.
Paralelamente um grupo passou pelo mesmo procedimento sem receber a CHX e outro
sem a puromicina para confirmar a eficácia da análise (Figura 33 I, J, K).
Para a avaliação da possível interferência do corticoide na síntese proteica do
OE pós-lesão quatro grupos de camundongos selvagens foram tratados com metimazol.
Dois receberem ainda uma dose de 10 µl de DEX 40ng/µl ou uma de 10 µl de salina
0,9% via IN após 24hs. Os dois restantes três doses do corticoide ou salina intercaladas
por 24hs. Os animais receberam também após 6 h do último tratamento, via IN, 1mmol
de puromicina para serem então sacrificados 30 minutos depois. Seus focinhos foram
extraídos e preparados para as análises histológicas por imunofluorescência com antipuromicina. Sua detecção foi então avaliada por O.D. com o auxilio do programa
imageJ.
Como pode ser visto na Figura 33, o OE do grupo que recebeu apenas uma dose
de DEX não apresenta diferença significativa em relação ao respectivo grupo controle
nas análises de O.D., indicando uma não interferência do corticoide na síntese proteica
quando este é administrado uma única vez. Já o grupo que recebeu salina por três dias
apresenta uma taxa traducional superior ao grupo que recebeu três doses do DEX. Nota-
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se também que o grupo salina sacrificado no terceiro dia após a lesão apresenta uma
taxa de síntese proteica superior ao grupo sacrificado no primeiro. Isto indica que o OE
eleva sua taxa de síntese proteica em função do tempo após a lesão e que os animais
tratados com o corticoide por três dias consecutivos não acompanham esta dinâmica.

.
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Figura 33. O uso tópico consecutivo de DEX interfere na taxa de síntese proteica
do OE pós-lesão. Secções histológicas do OE de camundongos selvagens de três meses
sacrificados 6 h e 30 m após terem recebido via IN 3 doses 10 µl de DEX 40ng/µl (EH) ou 10 μl de salina 0,9% (A-D) intercaladas por 24 hs após 1 dia do tratamento com
metimazol. Os animas receberam ainda 10μl de Puromicina 1 mmol diluídos em salina
0,9% via IN 30 m antes do sacrifício. Em azul marcações nucleares com DAPI, em
vermelho cadeias polipeptídicas crescentes marcadas por IF com anti-Puromicina
reconhecido por anticorpo secundário conjugado a Alexa-Fluor 546. (K) Animais
tratados via IN com 4 ng de CHX diluídos em 10 μl de salina 0,9 % 30 minutos antes do
tratamento com puromicina. Este sinal de imunofluorescência foi reduzido dos demais
com o objetivo de extrair o ruído das ligações inespecíficas da puromicina ou do
anticorpo. (I) animais tratados somente com 4 ng de ciclohexamina (CHX) diluídos em
10 μl de salina 0,9 % e sacrificados 30 m após. (L) D.O. média da fluorescência
analisada pelo programa Image J. Barra de erro +1,00 S.E.M. ANOVA seguida pelo
teste de comparações múltiplas HSD : p<0,05* em relação ao grupo salina com 3 IN e #
em relação ao grupo salina com 1 IN. Barra de escala 20µm.
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4.3.2.5. Análise da toxidade do uso consecutivo de DEX sob o OE pós-lesão
Alguns trabalhos demonstraram que determinadas doses de DEX pode ser tóxica
em tecidos nervosos (BROWN; SUN; COHEN, 1993; CHAUHAN et al., 1997). Este
efeito foi inclusivamente já presenciado no próprio OE (DORSCHEID et al., 2003).
Eles demonstraram através da técnica de TUNEL (ver materiais e métodos) que este
anti-inflamatório, quando administrado em altas doses, pode promover morte celular
com fragmentação de DNA, evento observado na apoptose (morte celular programada).
Isto levanta a dúvida sobre o verdadeiro efeito da dose de corticoide estipulada por nós
sobre a neurorregeneração do OE: interferência na proliferação ou indução de morte
celular?
Para verificar então se o efeito negativo do DEX sobre a neurorregeneração
poderia ocorrer por algum processo de toxidade sob as células recém-geradas
procedemos da seguinte forma. Quatro grupos de camundongos selvagens foram
tratados com metimazol para obtenção da lesão no OE. Dois receberem após 24hs via
IN uma dose de 10μl de DEX 40ng/μl ou 10μl de salina 0,9% e os dois restantes três
doses destas soluções intercaladas por 24hs também via IN. Os animais foram
sacrificados 6hs após a última IN e tiveram seus focinhos extraídos e seccionados para
serem então submetidos ao ensaio de TUNEL.
Os grupos não apresentaram diferenças significativas na análise de sinal de
TUNEL (Figura 34), isto é, o número de células TUNEL positivas no OE foi igual entre
os tratamentos.
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Figura 34. O uso tópico de 400ng de DEX não induz um aumento de células
TUNEL positivas no OE pós-lesão mesmo quando administrado por três dias
consecutivos. Secções histológicas do OE de camundongos selvagens de três meses que
receberam via IN uma (A) ou três doses (B) de 10μl de salina 0,9% intrecaladas por
24h, ou uma (C) ou três (D) doses de 10 µl de DEX 40ng/µl também intercaladas por 24
h um dia após uma lesão de seus OEs por metimazol. Todos as animais foram
sacrificados 6 h após a última IN. Em vermelho o Alexa-Fluor 555 conjugado ao dNTP
incorporado nas regiões 3' de DNA fragmentado. As flechas apontam células com sinal
positivo de TUNEL. (E, F) Controle positivo, OE de animal tratado com uma dose de
metimazol (50 mg / kg) e sacrificado 24hs após. As imagens de fundo do OE foram
capturadas em DIC. Grupos com n=3. (I) G Média do numero de células/mm avaliado
com o auxílio do programa imageJ. Barra de erro +1,00 S.E.M. ANOVA com post hoc
HSD não apresentou nenhuma diferença significante. Barra de escala 20µm.
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5. DISCUSSÕES
5.1. Análise da degeneração do OE associada a estímulos inflamatórios

Nossos estudos iniciais, que buscavam a compreensão da atividade inflamatória
no OE, verificaram que uma IN de LPS era capaz de causar sua completa degeneração
em camundongos selvagens. Esta ocorria de forma semelhante à observada em doenças
inflamatórias crônicas envolvidas no trato respiratório superior, a julgar pelo recuo
expressivo observado no epitélio após o tratamento (LITVACK et al., 2008; MORI et
al., 2013). Procuramos então descrever anatomicamente este evento degenerativo em
função do tempo. Foi observado o surgimento de regiões no OE com recuos expressivos
de sua espessura adjacente a visíveis ondulações na coluna de células de sustentação
poucas horas após o estímulo inflamatório. Descritas previamente por Sultan B. e
nomeadas por nós de PDOEs (SULTAN; MAY; LANE, 2011), aumentam sua extensão
e em função do tempo até a completa degeneração do epitélio vista em 48 h após a IN.
Passamos então a traçar os caminhos intra e extracelulares tomados pela sinalização
desencadeada pelos TLRs nestes eventos. Isto foi feito através do uso de camundongos
trangênicos com deleções específicas. Estes receberam por IN ligantes e citocinas
recombinantes envolvidas nas vias intermediadas por estes receptores.
Fazendo uso de camundongos com deleções no gene que expressa o receptor
TLR4 (receptor do LPS) descartamos a possibilidade da participação de receptores não
canônicos responsivos ao LPS nos processos degenerativos do OE (DIYA ZHANG et
al., 2008). Isto porque seus OEs, diferente de animais selvagens, não apresentaram
variações de espessura após o uso tópico de LPS. Este resultado levanta a dúvida de
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qual via intracelular estaria envolvida na degeneração do OE, já que o TLR4 é descrito
por

desencadear

duas:

a

MyD88-dependente

e

a

TRIF/TICAM-dependente

(YAMAMOTO et al., 2003). Utilizamos então as características singulares que os TLRs
têm de se associarem a diferentes moléculas adaptadoras e serem responsivos a
diferentes e específicos ligantes para este esclarecimento (COBAN et al., 2010). Através
de INs em camundongos trangênicos Myd88-/- e Ticam-/- de ligantes para TLRs que
utilizam apenas uma das vias, nos sugerimos que a degeneração do OE por uso tópico
de LPS é um evento intermediado pela via MyD88-dependente

independente da

TICAM-. Isto porque, diferente dos camundongos selvagens e trangênicos Ticam-/-, os
Myd88-/- não apresentaram lesão em seus OEs após o uso tópico de LPS. Isto somado ao
fato deles também terem mantido seus OEs intactos, diferente dos selvagens, após uma
IN de pam3CSK4, agonista do TLR2 (receptor que recruta somente MyD88)
igualmente aos selvagens tratados com uma dose elevada de POLI A:U ( agonista do
TLR3 que recruta somente TICAM).
A ativação da via MyD88-dependente culmina na proteólise de IκBα e
translocação do fator de transcrição NFκB ao núcleo. Este evento é acompanhado pela
elevação na expressão de Nfκbia, gene responsável pela síntese de IκBα (inibidor direto
de NFκB) (BROWN; SUN; COHEN, 1993; CHIAO; MIYAMOTO; VERMA, 1994;
COBAN et al., 2010; RICE; ERNST, 1993; SCOTT et al., 1993), formando assim uma
alça de feedback negativo. Surpreendentemente, a elevação da expressão de Nfκbia no
OE de camundongos aparentemente surge na coluna de células de sustentação após um
estímulo inflamatório por LPS tópico. Este fato inusitado corrobora a ideia de Elke
Cario de que as células epiteliais participam diretamente na sinalização imune. Ele e
seus colaboradores têm descrito por mais de uma década a participação destas células na
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atividade imune do epitélio intestinal (CARIO; PODOLSKY, 2000; CARIO, 2010;
CARIO et al., 2000; OTTE; CARIO; PODOLSKY, 2004). Corroborando nossos
resultados também é valido citar o trabalho de Kaori Kanaya e seus colaboradores em
2014. Eles demonstraram uma elevação expressiva de NFκB nesta mesma região do OE
após o uso de POLI I:C ( molécula capaz de ativar determinados TLRs de forma
inespecífica) (KANAYA et al., 2014). Isto nos permite sugerir que as células epiteliais,
que tangencia o lúmem do OE, também respondem à atividade imune desencadeada por
LPS.
Descartamos a possibilidade de uma ação citoprotetora no OE gerada pela
ausência do gene Myd88 através do uso tópico de SNP, um grande doador de N+3 capaz
de induzir a produção do NO vastamente utilizado na medicina como relaxante
muscular (ITO et al., 1997; BATES et al., 1991). Através de INs desta molécula
determinamos que o OE da linhagem Myd88-/- é tão vulnerável quanto o de
camundongos selvagens às toxinas geradas a partir de NO e liberadas em processos
crônicos inflamatórios. Considerado como uma importante molécula reguladora da
atividade inflamatória, este gás lipossolúvel atua como principal mediador citotóxico de
células imunes efetoras ativadas (RADI et al., 1991; DAWSON et al., 1993; DE
VENTE, 1995; MYERS et al., 1990). Ele resulta da oxidação de um dos dois
nitrogênios guanidino da L-arginina, que é convertida em L-citrulina (MONCADA;
HIGGS, 1993). Esta reação é catalisada pela enzima NO-sintase (NOS), cujas isoformas
são agrupadas em duas categorias: a NOS constitutiva (c-NOS), envolvida na
sinalização celular e dependente de íons cálcio (Ca++) e de calmodulina; e a NOS
induzível (i-NOS) produzida por macrófagos, neutrófilos e outras células ativadas por
citocinas (DAFF, 2010; STUEHR, 1999). A citotoxidade do NO pode ser resultado de
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dois mecanismos de ação. Ele pode inibir diretamente enzimas cruciais nas vias
metabólicas energéticas, na síntese de DNA e proliferação celular, ou reagir com
intermediários reativos do oxigênio secretados simultaneamente por células ativadas em
processos infecciosos (MERRILL et al., 1993; NATHAN; HIBBS, 1991). Uma ação
tóxica cooperativa do NO com o ânion superóxido (O2-) resulta na formação de
peroxinitrito (ONOO-), um poderoso oxidante de proteínas. O ONOO- pode,
posteriormente, protonarse na presença de íon hidrogênio (H+), originando um radical
altamente reativo e tóxico, o hidroxil (HO). Isto aumenta efetivamente a ação tóxica do
NO e do O2-, podendo então eliminar as próprias células produtoras do gás e sua
vizinhança. Evento largamente observado em processos inflamatórios crônicos (LI et
al., 2005; RADI et al., 1991a, 1991b).
Duas citocinas têm sido bem caracterizadas em processos degenerativos do SN
após ativação de alguns TLRs: o TNFα e a IL-1β (KAUR et al., 2014; KRAFT;
MCPHERSON; HARRY, 2009; LUHESHI et al., 2011; MCCOY; TANSEY, 2008;
MITRA;

CHAKRABARTI;

BHATTACHARYYA, 2011;

WU et

al.,

2005;

YASUTAKE et al., 2006). Fazendo uso de suas recombinantes verificamos que elas
também são capazes de promover uma perda significativa do OE quando infundidas
intranasalmente e que este efeito é dependente de Myd88.
Diferente da IL-1β, tanto o TNFα quanto seus receptores têm sido estudados em
atividades inflamatórias no OE nas últimas décadas. Farbman e seus colaboradores o
caracterizaram em 1999 como indutor de apoptose neste epitélio de explantes
embrionários (FARBMAN et al., 1999). Além disto, diversos trabalhos com
camundongos trangênicos que o superexpressam também o apontam como participante
nos processos degenerativos observados no OE (KANEKAR; GANDHAM; LUCERO,
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2010; LANE et al., 2010). Isto por que estes animais passam a apresentar uma perda
significativa do epitélio após indução da elevação da atividade do TNFα. Babar Sultan
e seus colaboradores publicaram em 2011 na The Laryngoscope um trabalho que
aponta uma atuação intermediária do TNFα na perda de olfato proveniente de uma
atividade inflamatória crônica. Eles verificaram que a prednisolona administrada i.p.
(corticoide inibidor da atividade de TNFα) impede a perda neuronal em regiões
isoladas, não por completo, do OE de camundongos capazes de induzir uma atividade
inflamatória crônica no epitélio (SULTAN; MAY; LANE, 2011). De acordo com o
autor o atraso observado entre as regiões lesadas (nomeadas por nós de perímetros
degenerativos) e não lesadas poderia ter ocorrido pelo envolvimento da sinalização
inflamatória fora do epitélio ou pela participação de mediadores a jusantes ao TNFα.
Sua proposta faz sentido quando observamos nossos dados: a IL-1β promove lesão no
OE e sua expressão é elevada em regiões onde o tecido apresenta estágios degenerativos
mais avançados, isto é, nos PDOEs. Devido a necessidade do recrutamento de MyD88
(15) pelo principal receptor desta citocina (IL-1R) e não pelos receptores de TNF
(TNFRs), é possível que ela seja a efetora central da resposta do OE ao LPS ou a TNFα
(TAKEUCHI; AKIRA, 2010) (Figura 19). Além disto, nossos resultados de ISH,
diferente da IL-1β, não detectaram a elevação da expressão gênica de TNFα (figura não
apresentada). É possível que ele esteja atuando como gatilho destes, não sendo
observada em períodos mais tardios. (VENTURA et al., 2006; WANG et al., 1994).
Na busca de maiores esclarecimentos para os resultados observados acima
fizemos uso de camundongos trangênicos incapazes de maturar IL-1β (B6.129S2Casp1tm1Flv/J). O fato de seus OEs não apresentarem lesão após o uso tópico de LPS não
só reforça nossa hipótese proposta acima, mas abre uma janela que observa a
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participação dos complexos inflamassomas nos processos degenerativos do OE.
Entretanto o uso destes animais ainda deixa uma lacuna na avaliação da real
participação tanto da CASPASE1 quanto IL-1β na degeneração do OE. Isto porque
estes animais, ao serem gerados, promovem também uma mutação no gene Casp4
(“016621 @ jaxmice.jax.org”, [s.d.]). Sanamos esta dúvida com o auxílio do Professor
Dr. Dario S. Zambonni da FMRP-USP. Ele e seus colaboradores foram capaz de
produzir uma linhagem proveniente do cruzamento dos trangênico sB6.129S2Casp1tm1Flv/J com selvagens portadores do gene Tg(Casp4)#Gne. A construção gerada
(Casp1-/-/Casp4-/-/Casp4tg) permite a mutação ser suprimida pela incorporação do
mesmo gene não mutado. Além deste ele nos cedeu animais trangênicos Il1r1-/permitindo também a avaliação da participação do principal receptor de IL-1β (IL-1R)
na degeneração do OE. Apesar da falta de controles, estes animais não apresentaram
redução de seus OEs após IN de LPS quando comparados com a média geral de animais
tratados apenas com salina 0,9%. Em suporte a este resultado nossa avaliação
qualitativa não apontou nenhuma PDOE ao longo de todos seus OEs como a observada
em selvagens após IN de LPS. Este dado nos dá então propriedade para sugerir a
participação tanto da citocina IL-1β como de seu principal receptor na degeneração do
OE após um estímulo pró-inflamatório por LPS. Com isto fortificamos também a
possibilidade da participação de inflamassomas nestes eventos, já que CASPASE1 é
dependente da formação deles no processo de maturação da pró-IL1β (FRANCHI et al.,
2009; TSCHOPP; SCHRODER, 2010) (Figura 35). Esta possibilidade pôde ainda ser
mais reforçada com nossos ensaios de TUNEL, os quais apontam para uma elevação
expressiva do número de células TUNEL-positivas após o uso tópico de LPS. Isto
porque esta técnica baseia-se na marcação de DNA em fragmentação, evento este
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observado em processos de apoptose intermediados por imflamassomas (TSCHOPP;
SCHRODER, 2010). Atualmente uma grande questão sobre estudos dos inflamassomas
diz respeito ao (s) mecanismo (s) de sua ativação. Apesar de eles não terem sido
elucidados acredita-se que ligantes induzam sinais intracelulares comuns como danos
lisossomais, geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e efluxo de potássio,
conduzindo a ativação dos mesmos (FRANCHI et al., 2009) (Figura 35). Dentre as
hipóteses propostas é aceitável especular que o próprio LPS, por si só, esteja ativando o
inflamassoma também via TLR4 (QI et al., 2014; TRAN et al., 2012).

Figura 35. Formação do inflamassoma NALPR3. Os complexos proteicos do tipo
NALP3 oligomerizam-se após a sua ativação (passo ainda especulado por diversos
autores). Este complexo passa então a recrutar outros conhecidos por ASC. Por estes
possuírem domínios de recrutamento de caspases (CARD) coordenam a pró-caspase 1
para sua clivagem proteolítica resultando na formação da caspase1. Adaptado de
VANDEVENNE, 2010.
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Pelo fato do LPS promover perda neuronal do OE quando administrado
topicamente avaliamos a possibilidade de usá-lo para desenvolver um modelo de lesão
para estudos de neurorregeneração. Nossos resultados demonstraram que ele é eficaz
não só na degeneração do epitélio como também demonstra uma rápida reposição
neuronal. Em apenas 10 dias após a lesão os níveis de reposição celular do OE se
aproximam de suas características sem lesão, tendo como base a espessura. Além disto,
as análises de O.D. extraídas das marcações de OMP sugerem que a repopulação de
OSNs é quase que total em apenas 14 dias. Com isto apresentamos o primeiro, rápido e
reversível modelo de lesão inflamatória para estudos de neurorregeneração do OE. Por
ele se basear na ativação do sistema imune por LPS (molécula presente na parede de
bactérias gram-negativas), se aproximaria mais da realidade simulando um efeito
inflamatório crônico por mimetizar a presença de um patógeno no OE, diferente de
outros que usam lesões mecânicas ou químicas para tentar atingir o mesmo efeito
(BERGMAN; BRITTEBO, 1999; CARR; FARBMAN, 1992; DUCRAY et al., 2002;
GENTER et al., 1995; MARGOLIS et al., 1974; MCBRIDE, 2003; SUZUKI;
TAKEDA, 1991).

5.2. Identificação dos genes associados à regeneração do OE mais eficaz observada
em camundongos Myd88-/-.
A análise de microarray do OE pós-lesão de camundongos revelaram uma
diferença significante na expressão relativa dos genes 1700112E06RIK, Efdhd1, Nnt,
Ide, Myd88, Wdfy1, Entpd4, Slc22020, Rgr, e Vmo1 entre as linhagens Myd88-/- e
selvagens. Dentre eles o que expressa a IDE se destacou após um estudo bibliográfico.
Esta enzima é descrita na literatura como portadora de uma característica funcional que
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a sugere como participante na melhor regeneração do OE pós-lesão observada em
camundongos Myd88-/-: sua notável capacidade de clivar fatores de crescimento (SHEN
et al., 2006; SONG et al., 2003). Com isto nossa hipótese passou a ser de que a
neurorregeneração mais rápida do OE presente no grupo deficiente do gene Myd88
ocorre em função de uma menor expressão e atividade desta enzima no tecido. Isto
ocasionaria uma maior disponibilidade e atuação dos fatores de crescimento por ela
clivados. Fazemos uso de camundongos Ide-/- em fundo genético C57Bl/6
demonstramos que sua ausência aumenta a taxa de regeneração do epitélio. Isto porque
estes animais apresentaram uma reposição celular de seus OEs significantemente
superior ao de camundongos selvagens após 14 dias de uma lesão farmacológica.
Possivelmente este repopulamento celular foi de neurônios, já que o metimazol gera
uma morte quase que exclusivamente neuronal (GENTER et al., 1995; SAKAMOTO et
al., 2007).
O resultado acima reforça a possibilidade da IDE participar diretamente no
controle de dinâmica de reposição celular do OE. Curiosamente sua atividade catalítica
também está envolvida na remoção de muitas moléculas bioativas tais como a insulina e
placas beta-amiloide (HAMEL; BENNETT; DUCKWORTH, 1998; KUROCHKIN,
2001; MALITO; HULSE; TANG, 2008; QIU, 1998), cujo acúmulo no organismo tem
sido descritos no desenvolvimento de doenças tais como Diabetes Mellitus e Alzheimer,
respectivamente (FAKHRAI-RAD, 2000; QIU; FOLSTEIN, 2006; ZHAO et al., 2004).
Nas últimas décadas diversos trabalhos concentram-se nestes objetos de pesquisas em
busca de soluções para tais patologias. Entretanto, na extensão do nosso conhecimento,
nosso estudo foi pioneiro na avaliação de sua participação na dinâmica de gênese e
regeneração tecidual corroborando estudos enzimáticos que descrevem a capacidade
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catalítica da IDE sobre fatores de crescimento (SONG et al., 2003; ZHAO; LI;
LEISSRING, 2009).

5.3. Estudo da ação anti-inflamatória do corticoide DEX no OE

Nossos resultados indicam que o uso tópico de DEX previne a degeneração do
OE causada por LPS. Entretanto seu uso consecutivo pode causar riscos potenciais para
a recuperação olfatória pós-lesão. Neste estudo mostramos que a aplicação tópica deste
potente anti-inflamatório esteroidal sintético, impede a lesão no OE causada por uma IN
de LPS, o que suporta o uso de tais medicamentos para contenção inflamatória. Em
contrapartida sua aplicação tópica consecutiva após o estabelecimento da lesão pode
limitar a taxa de reposição neuronal do OE em curto prazo, diferente dos resultados
observados com uma única adminstração os quais não apresentaram alterações
relevantes.
Fazendo uso de marcadores de proliferação celular verificamos que o uso tópico
consecutivo de DEX em curto prazo interfere na taxa de ploriferação celular do OE. Isto
por que o número de células portadoras de Ki-67 é significantemente reduzido neste
epitélio pós-lesão de camundongos tratados com o anti-inflamatório por três dias
consecutivos, quando comparados com animais que receberam apenas salina. Somado a
isto verificamos também que o número de células que incorporaram BrdU administrado
durante o tratamento consecutivo com o corticoide é tão reduzido quanto a concentração
de OMP avaliada 14 dias após. Isto sugere que o DEX aparentemente não interfere na
diferenciação do OE, apesar de sua ação negativa na proliferação.
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Os resultados acima reafirmam diversos trabalhos que têm sido voltados para o
esclarecimento da ação de anti-inflamatórios esteroidais na neuroploriferação. Eles
apontam claramente seu efeito negativo na neurogênese (PIETTE et al., 2009; YU et al.,
2004, 2010). Diversos deles justificam este efeito pela ação tóxica do DEX sobre as
células recém-geradas ou até mesmo sobre as progenitoras teciduais. Isto por que o
corticoide em altas doses é capaz de desencadear não só uma interferência negativa na
neurogênese e neuroproliferação, mas também processos de morte celular programada
identificados por ensaios de TUNEL em tecidos nervosos, inclusive no OE (BROWN;
SUN; COHEN, 1993; CHAUHAN et al., 1997). Este dado da literatura levanta então a
hipótese do efeito negativo do DEX sobre a neurorregeneração do epitélio ser por uma
ação tóxica da dose do corticoide adotada em nossos protocolos. Entretanto descartamos
esta possibilidade através de ensaios de TUNEL. Estes foram realizados em secções
histológicas do OE de animais recém-tratados topicamente com o anti-inflamatório ou
com salina por três dias consecutivos após uma lesão de seus OEs induzida por
metimazol. Pelo fato destes grupos não terem apresentado diferenças significativas
torna-se mais plausível a ideia de que a pior regeneração do OE promovida por DEX se
dá por uma possível interferência nas vias de sinalização proliferativa. Isto porque este
dado reduz a possibilidade da dose do fármaco, estipulada por nós, promover um efeito
tóxico no OE pós-lesão.
Por fim aprimoramos um método de análise de taxa de síntese proteica no OE.
Este foi baseado na incorporação, marcação e identificação de um antibiótico, a
puromicina, nas cadeias crescentes de polipeptídeos presentes no tecido. Esta análise
indica que o OE eleva sua taxa traducional ao longo dos três primeiros dias após uma
lesão farmacológica e que o DEX interfere nesta dinâmica, quando usado
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consecutivamente. Este dado enriquece os apresentados por Shah O. e seus
colaboradores sobre a ação deste glicocorticoide sintético na síntese proteica muscular.
Ele não só demonstra o efeito fisiológico negativo desta droga sobre o tecido, como
sugere sua interferência nas vias intermediadas por p70S6K e elF4E (SHAH;
KIMBALL; JEFFERSON, 2000b; SHAH et al., 2000). Estas têm sido bem
caracterizadas nas atividades celulares envolvendo a proteína mTOR (HAY;
SONENBERG, 2004),

a qual demonstrou em nossos resultados preliminares e

paralelos ter grande envolvimento na neurogênese do OE (Figura 36*). Isto porque
camundongos tratados consecutivamente com rapamicina (antibiótico antagonista da
mTOR) por IN pós-lesão também apresentam uma redução significativa na taxa
neurogênica de seus OEs.
Em conjunto nossos resultados levantam preocupações sobre a segurança do uso
de esteróides anti-inflamatórios tópicos sob o OE. Apesar de sua ação preventiva contra
insultos inflamatórios seu uso consecutivo compromete a reposição progressiva da
função olfativa pós-lesão.
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Figura 36. A rapamicina (antagonista do mTOR) retarda a neurorregeneração do
OE pós-lesão farmacológica quando administrada topicamente de forma
consecutiva (Dados preliminares). Secções histológicas representativas do OE de dois
grupos de camundongos selvagens de três meses tratados com metimazol para lesão do
OE. Um grupo (coluna inferior) recebeu 24 h após a lesão cinco doses de 10μl de
Rapamicina 50ng/μl via IN intercaladas por 24 h cada, enquanto o outro (coluna
superior) 5 doses de 10 μl de salina 0,9%. Em azul marcações nucleares com DAPI (BF), em verde células marcadas por IF com anti-OMP reconhecido por anticorpo
secundário conjugado a Alexa-Fluor 488 (A, D). C, G fusão delas. H – D.O. da
fluorescência analisada pelo programa Image J. O sinal de fundo foi avaliado em cada
fotografia. Teste t Studant, p < 0,01. Grupos com n=4. Barra de erro +1,00 S.E.M.
Escala de Barra 50 μm. * resultado extraído do projeto FAPESP 2011/13134-0. Estudo da Influência da Sinalização de
Receptores Toll-like (TLRs) e do Gene Myd88 na Regeneração Neuronal do Epitélio Olfatório.
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6. CONCLUSÕES

6.1. Análise da degeneração do OE associada a estímulos inflamatórios
A administração tópica de LPS no OE desencadeia o surgimento de “PDOEs”.
Eles aumentam sua extensão em função do tempo até a completa degeneração do
epitélio em 48h. A expressão de Il1β e Nfκbia se elevam igualmente ao número de
células com sinal positivo de TUNEL nestas regiões, sendo que o gene responsável pela
citocina IL-1β em locais onde o epitélio apresenta um recuo mais expressivo e o da
proteína IκBα nas fases mais iniciais da degeneração.
A lesão do OE promovida pelo uso tópico de LPS é intermediada pelo TLR4.
Este efeito é via MyD88-dependente sem a participação da TRIF-dependente. O gene
Myd88 é tão crucial nesta degeneração do epitélio quanto na gerada por rmIL-1β e
rmTNFα. Sua ausência não promove citoproteção contra o gás NO. Possivelmente,
Casp1 e IL-1R estejam também envolvidos.
Por fim a lesão imunológica do OE por LPS fornece um modelo rápido e eficaz
para estudos de neurorregeneração.

6.2. Identificação dos genes associados à regeneração do OE mais eficaz observada
em camundongos Myd88-/Os genes 1700112E06RIK, Efdhd1, Nnt, Ide, Myd88, Wdfy1, Entpd4, Slc22020,
Rgr, e Vmo1 apresentam diferenças de expressão entre o OE pós-lesão de animais
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selvagens e trangênicos Myd88-/-. Dentre eles o que expressa a IDE se destaca, já que
esta enzima apresenta características funcionais descritas na literatura que a sugerem
participante na dinâmica de regeneração do OE pós-lesão: sua capacidade de clivar
fatores de crescimento. Sua ausência promove uma reposição celular do OE pós-lesão
mais rápida.

6.3. Estudo da ação anti-inflamatória do corticoide DEX no OE
A co-IN de DEX com LPS impede a degeneração do OE. 10µl deste corticoide a
40ng/µl administrada por IN não é tóxica a este epitélio. Porém seu uso consecutivo em
curto prazo promove aberrações anatômicas nos modelos de lesão imunológica, além de
interferir na dinâmica de reposição neural, elevação da taxa de síntese proteica e
proliferação celular do OE, sem alterar a diferenciação, após lesão induzida por
metimazol.
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