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Resumo 

Fernandes JR. Efeito do exercício físico na resposta imune celular de pacientes com 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina. Universidade de São Paulo; 2016 

 

Os estágios avançados da DPOC são longos e dolorosos processos onde há o aumento dos 

sintomas, fazendo com que o paciente entre em um ciclo vicioso de deterioração da capacidade física, 

dispneia, ansiedade e isolamento social. Deste modo, o exercício vem se mostrando um componente 

importante na DPOC, auxiliando no tratamento medicamentoso para a redução dos sintomas e melhora da 

qualidade de vida. Neste contexto, não há muitos relatos na literatura sobre o papel da atividade física no 

padrão de secreção de citocinas e na resposta proliferativa de pacientes com DPOC. Além disso, não há 

muita concordância sobre o comprimento do telômero e fenótipo celular quando a comparados tabagistas 

que não desenvolvem a doença e pacientes com DPOC. O objetivo deste trabalho foi comparar alguns 

parâmetros imunológicos entre pacientes com DPOC e indivíduos tabagistas sem DPOC, e em pacientes 

com DPOC antes e após o programa de reabilitação oferecido no Hospital das Clínicas da FMUSP.  As 

coletas de sangue foram realizadas em dois momentos para o grupo DPOC (pré e pós-programa de 

reabilitação pulmonar), e em um único momento para o grupo tabagista. Estas amostras foram processadas 

para obtenção de células mononucleares do sangue periférico, onde foram analisados os seguintes 

parâmetros: proliferação celular e apoptose, fenotipagem de linfócitos, comprimento relativo do telômero 

e dosagem de citocinas. Verificamos que indivíduos tabagistas possuem menores quantidades de proteína 

C reativa que pacientes com DPOC, e uma tendência a maior número de linfócitos. Além disso, o 

comprimento relativo do telômero em tabagistas é maior do que em pacientes com DPOC, especialmente 

em linfócitos TCD8+, e em menor grau em linfócitos TCD4+. Linfócitos TCD8+ de portadores de DPOC 

apresentaram maiores porcentagens de células terminalmente diferenciadas, sugerindo exaustão celular 

destes linfócitos, e menores porcentagens de células de memória central e memória efetora. Pacientes com 

DPOC apresentam maiores quantidades de citocinas comparados aos tabagistas sem DPOC. Já na 

comparação pré e pós-reabilitação verificamos menores quantidades de leucócitos, menores pontuações nos 

questionários de sintomas, e maiores distâncias percorridas no teste de caminhada de 6 minutos. Na 

avaliação da linfoproliferação, para as células estimuladas com mitógeno (fitohemaglutinina) e antígenos 

(citomegalovirus e Haemophilus influenza) foi possível verificar melhora na resposta linfoproliferativa dos 

pacientes no período pós-reabilitação, assim como maiores níveis da citocina imunoreguladora IL-10. Deste 

modo concluímos que pacientes com DPOC possuem um perfil mais pró-inflamatório e de diferenciação 

terminal que tabagistas sem a doença e que exercício físico é capaz de modular o ambiente inflamatório 

melhorando alguns parâmetros da resposta imune celular. 

 

Descritores: doença pulmonar obstrutiva crônica; sistema imunológico; exercício; inflamação; 

proliferação de células; encurtamento do telômero 

 



 

 

Abstract 

Fernandes JR. Effect of physical exercise on cellular immune response of patients with 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina Universidade de São Paulo”; 2016 

 

The advanced stages of COPD are long and painful with increase of symptoms making the patients enter a 

vicious cycle of deterioration of physical capacity, dyspnea, anxiety and social isolation. Therefore, the 

exercise shows an important component of COPD pathogenesis, assisting in pharmacological treatment, 

reducing symptoms and enhancing life quality. In this context, there are no concise reports in literature 

about the role of physical activity in the pattern of cytokine secretion and proliferative response in COPD 

patients. Besides this, there is no consensus in the data comparing smokers with COPD and smokers without 

COPD. Because of this, we compared some immune parameters of smokers with COPD and smokers 

without COPD, and evaluated the cellular immune response before and after a rehabilitation program 

offered at the Hospital das Clínicas FMUSP. Blood collection was performed in two moments in the COPD 

group (before and after the rehabilitation program), and once in smokers without COPD. After that the 

samples were processed to peripheral blood mononuclear cells isolation, in which were analyzed the 

cellular proliferation and apoptosis, the lymphocyte phenotypic characteristics, the telomere length and the 

cytokines levels in serum and culture supernatants. Smokers without COPD have lower levels of C reactive 

protein, and a trend to greater percentages of lymphocytes than in smoker with COPD. The telomere length 

of COPD patients was shorter than that of smokers without COPD, especially in TCD8+ lymphocytes, with 

a non-significant trend in the TCD4+ lymphocytes. The TCD8+ subpopulation of COPD patients comprised 

greater percentages of terminally differentiated cells, and lower percentages of central memory and effector 

memory cells, suggesting a bias to more terminally differentiated (and eventually exhausted) cells. 

Moreover, the levels of pro inflammatory cytokines were greater in COPD patients. Evaluation of the 

exercise effect, we found greater quantities of leucocytes, lower scores in the symptoms questionnaires and 

longer distances in the six minute walk test after the rehabilitation program. Besides this, the proliferative 

response to the mitogen phytohemaglutinin, and the antigens from cytomegalovirus and nontypeable 

Haemophilus influenza were all improved after the exercise program with greater levels of secretion of the 

anti-inflammatory cytokine IL-10. In conclusion, COPD patients have a pro inflammatory profile and a 

bias for more terminally differentiated (and eventually exhausted) cells when compared with smokers 

without COPD, and that the exercise program is capable of modulating the inflammatory microenvironment 

enhancing some parameters of the cellular immune response. 

 

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease ; immune system; exercise; inflammation; cell 

proliferation; telomere shortening 
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1 Introdução 

 

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

presença de obstrução ou limitação do fluxo aéreo, que pode ser parcial ou totalmente 

irreversível, e possui progressão lenta. As manifestações clínicas são inespecíficas e 

variáveis, mas incluem principalmente dispneia, tosse e expectoração crônica, A DPOC 

costuma ter curso silencioso, com difícil diagnóstico nas fases iniciais (1).  

Na DPOC ocorre inflamação brônquica, com edema da parede dos brônquios e 

redução de seu calibre, juntamente com aumento da produção de muco. A obstrução dos 

brônquios leva à dificuldade na condução do ar, hiperinsuflação pulmonar e dificuldade 

respiratória, inicialmente aos esforços físicos, podendo ser caracterizada como bronquite 

crônica ou enfisema pulmonar (1, 2).  

Pacientes com DPOC sentem dificuldades nas suas atividades de vida diária e 

mesmo que em tratamento farmacológico adequado, há uma tendência ao 

descondicionamento físico e uma condição emocional que aumentam a morbidade. A 

reabilitação pulmonar é uma intervenção não farmacológica que pode otimizar a 

performance social e física dos pacientes (3). 

No último século a população se tornou menos fisicamente ativa tanto em países 

desenvolvidos como em países em desenvolvimento. Esta mudança impactou no aumento 

de doenças crônicas como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças neurológicas e 

doenças pulmonares (4). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) (5) para 

um bom status de saúde um importante componente é o estilo de vida adotado pelas 

pessoas, sendo a prática de atividades físicas um meio relevante de promoção da saúde e 

redução dos fatores de risco(6). 

No entanto, o pulmão do idoso e dos indivíduos portadores de DPOC apresentam 

semelhanças. A inflamação presente nos dois processos (DPOC e envelhecimento) 

caracteriza-se pelo acúmulo de neutrófilos, ativação da NF-kB (Fator nuclear kappa B) e 

aumento dos níveis plasmáticos de IL-6 (Interleucina-6), IL-8 (Interleucina-8) e TNF-α 

(Fator de Necrose Tumoral-α) (7). Além disso, evidências recentes indicam que há 

diminuída atividade da telomerase em células do sangue periférico de pacientes com DPOC 

da mesma forma que no processo de envelhecimento (8, 9). 
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A função imune de humanos e diversos animais diminui com o envelhecimento, 

sendo este comprometimento de grande importância, não somente em termos de doenças 

infectocontagiosas, mas também para doenças associadas ao envelhecimento (10). 

A prática de exercício agudo ou crônico tem efeito sobre diversos parâmetros do 

sistema imunológico, sendo que o exercício crônico de intensidade moderada pode 

estimular componentes do sistema imune celular diminuindo o risco de infecções, enquanto 

o exercício agudo ou de alta intensidade pode induzir resultados opostos, diminuindo a 

função do sistema imune celular (11, 12). 

1.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

A característica da DPOC é a presença de obstrução ou limitação do fluxo aéreo 

irreversível, relacionada a uma resposta inflamatória anormal à inalação de partículas ou 

gases tóxica, comumente causada pelo tabagismo. Apesar de afetar preponderantemente os 

pulmões, a DPOC também tem consequências sistêmicas importantes (4). 

A prevalência da DPOC tem aumentado no mundo todo devido a maior exposição 

aos fatores de risco como tabagismo, exposição a cádmio e sílica, e maiores índices de 

poluição atmosférica. Esta maior exposição agregada a maior expectativa de vida da 

população tornou a DPOC uma epidemia, com estimativa de se tornar a terceira maior causa 

de mortalidade até 2020 (13). O tabagismo e a idade são fatores de risco para que os 

pacientes com DPOC apresentem múltiplas comorbidades, o que contribui para a gravidade 

da doença (14). 

 Ao iniciar o hábito do fumo há lesões no aparelho respiratório, como a destruição 

dos cílios da mucosa respiratória, o que facilita a penetração de microrganismos e agentes 

tóxicos, e subsequentemente os processos infecciosos como bronquites, pneumonias e 

tuberculose (4). O tabagismo é a principal causa mundial de DPOC, sendo responsável por 

mais de 95% dos casos mundiais  (15). Porém, nem todos os tabagistas desenvolvem a 

doença, mostrando assim a grande importância da suscetibilidade individual à DPOC, 

relacionada ao aumento de inflamação, liberação de proteinases e deficiência de inibidores 

de proteinases (8). Estimativas indicam que entre 15% a 20% dos indivíduos fumantes 

podem desenvolver DPOC ao longo da vida, sendo que os tabagistas suscetíveis apresentam 

rápido declínio de valor expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) (1, 6). 
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As comorbidades de maior prevalência em indivíduos DPOC são osteoporose, 

coronariopatias, glaucoma, distúrbios do sono, síndrome metabólica, distúrbios 

nutricionais e depressão (8). A DPOC apresenta além de manifestações pulmonares e nas 

vias aéreas diversas manifestações sistêmicas como perda de peso não intencional, 

disfunção músculo esquelética, aumento do risco de doença cardiovascular, osteoporose e 

depressão, e inflamação sistêmica persistente, o que a torna uma doença sistêmica e não 

somente localizada(16). 

Em 1998 foi criado o Global Initiative for Chronic Obstructive Disease (GOLD) 

(17) um programa com o propósito de produzir recomendações para o manejo da DPOC 

baseado nas melhores informações científicas disponíveis, possibilitando a criação de uma 

classificação. De acordo com este documento, o diagnóstico deve ser proposto em qualquer 

indivíduo com idade próxima ou superior aos 40 anos, com dispneia, tosse e produção de 

secreção, associado ao histórico de exposição a algum dos fatores de risco como tabagismo, 

fumaça de combustíveis, químicos e poeiras ocupacionais. O exame solicitado para 

diagnóstico clínico é a espirometria, sendo o VEF1 (Volume expirado forçado no primeiro 

segundo) o parâmetro espirométrico mais importante, responsável por medir indiretamente 

o fluxo, já que reflete a quantidade de ar que pode ser expirada em uma definida quantidade 

de tempo (1 segundo). Já o distúrbio obstrutivo que ocorre na DPOC é caracterizado por 

redução dos fluxos em relação ao volume disponível, que para confirmação do diagnóstico 

deve apresentar valores de VEF1/CVF < 0.70 pós aplicação de broncodilatador.  

A DPOC além de acometer os pulmões desencadeia diversas manifestações 

sistêmicas relacionadas à doença como: processo inflamatório, estresse oxidativo, aumento 

de citocinas, disfunção muscular periférica, anorexia e desnutrição. A influência destas 

manifestações sistêmicas no estado geral do paciente aumenta a importância de uma 

abordagem  multidimensional que contemple todos os componentes da doença (18). 

A DPOC é a quarta causa de morte no mundo com aproximadamente 16 milhões de 

pessoas afetadas nos Estados Unidos, gerando um custo de 15 bilhões por ano na saúde 

(19). Afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo, representando um problema 

de saúde pública, especialmente em idosos (2). Entre 9-10% de indivíduos acima de 40 

anos desenvolvem DPOC, podendo alcançar 20% em alguns lugares (20).  

No Brasil a mortalidade causada pela DPOC cresceu 24,3% entre 1997 e 2003, 

sendo em 2003 a quinta maior causa de internação no sistema público de saúde em maiores 
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de 40 anos com 196.698 internações e um gasto de aproximadamente 72 milhões de reais 

(21). De acordo com Menezes et al. (22), a prevalência da DPOC no estado de São Paulo 

chegou a 15,8% da população com aumento do número de óbitos decorrentes da doença, 

passando de 7,88 em cem mil habitantes na década de 80 para 19,04 em cem mil habitantes 

na década de 90. 

As maiores taxas de mortalidade se encontram no grupo etário superior a 65 anos, 

sendo em média quatro vezes maior do que em indivíduos entre 55-64 anos. Há também 

uma diferença entre os gêneros, sendo o coeficiente de mortalidade 80% maior em homens. 

Diferenças regionais também existem, com a região Sul ocupando o primeiro lugar 

apresentando maiores taxas de mortalidade, seguidas da região Sudeste, sendo que as taxas 

são maiores nas capitais quando comparadas com o interior (23). 

1.2 DPOC e resposta imunológica 

A DPOC é uma complexa doença que apresenta manifestações pulmonares e 

extrapulmonares, com maior prevalência de comorbidades como doenças cardiovasculares, 

disfunções músculo - esqueléticas, osteoporose, síndrome metabólica e câncer (24, 25). 

Uma característica comum desta doença é o aumento na susceptibilidade a infecções 

respiratórias, contribuindo com a colonização pulmonar por bactérias tais como 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis (2). A 

patogênese da DPOC parece se originar a partir da desregulação da resposta imune frente 

a partículas tóxicas. Estas mudanças ocorrem por décadas, e muitos pacientes expressam o 

fenótipo da doença após a quarta década de vida, sendo assim classificada como uma 

doença de senescência acelerada (26-28).  

Acredita-se que o mecanismo patogênico primário envolvido na DPOC é a resposta 

inflamatória exacerbada a partículas e gases inalados, especialmente a fumaça do cigarro, 

porém esta resposta não ocorre em todos os indivíduos expostos, o que demonstra um 

background genético da doença (24, 27). Porém outros fatores ambientais, especialmente 

durante a infância podem prejudicar o desenvolvimento pulmonar normal e aumentar o 

risco de desenvolvimento da doença (29). O nível de dependência da nicotina, o 

desenvolvimento pulmonar, e a predisposição inflamatória pulmonar e sistêmica podem 

estar envolvidas no contexto genético da doença (30). 

Na DPOC ocorre uma resposta inflamatória descompensada caracterizada pela 

presença de células inflamatórias no parênquima pulmonar tanto do sistema imune inato, 
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principalmente neutrófilos e macrófagos, como do sistema imune adaptativo, representado 

por linfócitos TCD4+, TCD8+ e linfócitos B (31). Além disso, há ativação de células 

estruturais como células epiteliais e alveolares, células endoteliais e fibroblastos (32). A 

intensidade desta resposta do sistema imune parece estar associada ao aumento da 

gravidade da obstrução do fluxo das vias aéreas, porém não há estudos investigando a 

inflamação nestes pacientes no aspecto temporal (33). 

O processo inflamatório normal aumenta a imunidade tecidual que protege contra 

infecções, porém na DPOC ocorre uma indução deficiente da resposta imune que contribui 

para infecções respiratórias intermitentes, piora do microambiente inflamatório pulmonar 

e gravidade da doença (31, 34). 

As células epiteliais ativadas pela fumaça do cigarro e outros irritantes inalados 

como biomassa e fumaça de combustíveis são capazes de produzir mediadores 

inflamatórios como TNF-α, IL-1β, IL-6, GM-CSF e IL-8 (35).  

Estas citocinas tem principalmente função de amplificar a inflamação, comumente 

pela ativação de NF-ҡB, o que leva a um aumento da expressão de diversos genes 

inflamatórios (36). O TNF-α age diretamente na musculatura lisa das vias aéreas 

aumentando a resposta contrátil, e se encontra especialmente aumentada no escarro de 

pacientes com DPOC em exacerbação (37). Porém, utilizando uma droga para bloquear 

TNF, não foi possível observar benefícios em sintomas, função pulmonar, e desempenho 

em exercício em pacientes com DPOC, o que sugere que a droga utilizada não foi capaz de 

neutralizar adequadamente a concentração de TNF, ou há outras citocinas mais importantes 

envolvidas na patogênese da doença (38). 

A IL-1β tem função de ativar macrófagos induzindo-os a secretar citocinas e 

quimiocinas inflamatórias que auxiliam na manutenção da inflamação (39). Em escarro, ar 

expirado e plasma de pacientes com DPOC em exacerbação também são encontrados altos 

níveis de IL-6. Esta citocina induz liberação de proteína C reativa do fígado e pode estar 

envolvida em algumas alterações sistêmicas da DPOC como a fraqueza muscular e a 

disfunção endotelial (40). 

As células epiteliais são importantes na defesa das vias aéreas através da secreção 

de muco, antioxidantes, antiproteinases e defensinas. O cigarro e outros agentes tóxicos 

podem impedir esta resposta, aumentando a susceptibilidade a infecções (41). 
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Os macrófagos tem um importante papel em orquestrar a inflamação crônica nos 

pacientes com DPOC. O número de macrófagos se encontra aumentado no parênquima 

pulmonar, lavado bronquioalveolar, e escarro destes pacientes, apresentando uma 

correlação entre o número de macrófagos e a gravidade do enfisema. Estes macrófagos 

podem ser ativados pela fumaça do cigarro e liberar mediadores inflamatórios como TNF-

α, CXCL1, CXCL8, CCL2, Leucotrieno (LT) B4, e espécies reativas de oxigênio (ROS). 

Em pacientes com DPOC os macrófagos apresentam maior poder de secreção de proteínas 

inflamatórias, além de maior atividade elastolítica do que indivíduos tabagistas saudáveis 

(32, 42, 43).   

Este aumento de macrófagos pode ser explicado por um aumento no recrutamento 

de monócitos da circulação em resposta a quimiocinas seletivas de monócitos, como CCL2 

e CXCL1, levando a um aumento destas células no escarro e lavado bronquioalveolar de 

pacientes. Os monócitos destes pacientes demonstram uma maior resposta quimiotática 

quando comparados com monócitos de tabagistas saudáveis e não tabagistas (44). 

Durante uma resposta inflamatória, macrófagos alveolares fagocitam infiltrados 

neutrofílicos com o intuito de controlar a inflamação. Em indivíduos com DPOC esta 

função parece estar prejudicada, já que há uma grande quantidade de macrófagos, com 

habilidade fagocítica diminuída quando comparados a tabagistas sem DPOC (45, 46). 

Em escarro e lavado bronquioalveolar são encontrados números aumentados de 

neutrófilos, o que está correlacionado com a gravidade da doença. O tabagismo tem efeito 

direto na produção de granulócitos e na liberação destes pela medula óssea. Esta produção 

é possivelmente mediada pelo GM-CSF liberado pelos macrófagos do pulmão (47). Os 

neutrófilos de pacientes com DPOC demonstram diversas anormalidades na resposta 

quimiotática, como aumento da migração, mas eficiência reduzida, o que pode ser causado 

pela resposta quimiotática anormal dos monócitos (48). 

O papel dos eosinófilos na DPOC ainda é duvidoso. Já foram descritos aumento de 

eosinófilos nas vias aéreas e lavado bronquioalveolar em pacientes estáveis, porém outros 

autores afirmam não encontrar diferenças em biópsias de vias aéreas, fluido 

bronquioalveolar e escarro (49). A presença de eosinófilos em pacientes com DPOC pode 

indicar uma melhor resposta a broncodilatadores e corticoesteróides, podendo também 

indicar uma síndrome de overlap asma-DPOC. Além disso, a presença de eosinófilos pode 

auxiliar na definição de um fenótipo de DPOC (50, 51). A concentração de IL-5 no escarro 
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está relacionada ao número de eosinófilos, estando ambos diminuídos por efeito de 

corticoesteróides orais (52). 

Pacientes com DPOC com aumento do número de eosinófilos no sangue (>2%) 

demonstram redução nas exacerbações quando comparados com pacientes que possuem 

baixos números de eosinófilos, porém não há diferença entre a função pulmonar e sintomas 

destes pacientes.  Durante exacerbações agudas foi encontrado aumento no número de 

eosinófilos em biópsia brônquica e lavado bronquioalveolar em pacientes com DPOC (53-

55).  

Pacientes portadores de DPOC não possuem somente a resposta inicial a patógenos 

debilitada, mas também a magnitude com a qual o sistema imune adaptativo responde a 

estes desafios se encontra prejudicada (34, 56). Esta resposta imune diminuída contribui 

para o aumento das ocorrências de exacerbação e infecção intermitente, principalmente 

causada por NTHI (H. Influenza não tipificável), Moraxella catarrhalis, Streptococcus 

pneumonia (34, 57)  

De acordo com Lugade et al. (58) o eixo de sinalização que relaciona o  Toll Like 

Receptor 2 (TRL2) com a lipoproteína bacteriana P6  é essencial na mediação de uma 

resposta imunológica adaptativa robusta contra NTHI. O NTHI é frequentemente 

encontrado nas vias aérea inferiores de pacientes com uma frequência de 25-50% em 

pacientes estáveis (59). Em portadores de DPOC 18% das exacerbações são causadas por 

H. Influenza (60). 

Há um aumento numérico de linfócitos T, especialmente TCD8+, no parênquima 

pulmonar e nas vias aéreas centrais e periféricas de pacientes com DPOC (61, 62). Este 

aumento foi correlacionado à destruição alveolar e a gravidade da obstrução das vias aéreas. 

O infiltrado inflamatório nas vias aéreas dos indivíduos DPOC tem como característica o 

aumento dos linfócitos T CD8+ (Tc1), e em menor quantidade linfócitos T CD4+ (Th1) 

(33, 63). As células Th1 são descritas como aumentadas tanto no pulmão, como no lavado 

bronquioalveolar, e no sangue periférico de pacientes com DPOC (63-65) 

Os linfócitos TCD8+ reconhecem antígenos baseado no contexto de apresentação 

via HLA de classe I, tendo como principal papel a atividade citotóxica para células 

infectadas por patógenos intracelulares (66). Além disso, o infiltrado de linfócitos TCD8+ 

demonstra uma característica fenotípica predominante de células de memória efetora 
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(CCR7-CD45RA+), especialmente relacionadas com a proliferação homeostática na 

ausência de antígenos (67, 68).  

Os linfócitos TCD4+ reconhecem antígenos extracelulares apresentados por MHC 

de classe II que é expresso somente por células B e células dendríticas. Estes linfócitos 

também produzem mediadores importantes para coordenação da resposta imunológica de 

outros componentes celulares (69). Em pacientes com enfisema grave, os linfócitos CD4 

parecem estar ativados, e produzem IFN-γ. Os níveis desta citocina se correlacionam com 

o grau de obstrução das vias aéreas (70, 71). O número de linfócito TCD4+ Th17, que 

secretam IL-17A e IL-22 também se encontra aumentado nas vias aéreas de pacientes com 

DPOC. Estas células parecem estar envolvidas em orquestrar a inflamação neutrofílica, e 

são reguladas pela IL-6 e IL-23 secretadas por macrófagos alveolares (72, 73). No sangue 

periférico estas células Th17 também se encontram aumentadas em indivíduos com DPOC 

quando comparados com fumantes sem DPOC e indivíduos saudáveis, e além deste subtipo 

celular, as células Th2, produtoras de IL-4, e as células T reguladoras também se encontram 

em níveis mais altos quando comparados com indivíduos saudáveis  (74). Porém Solleiro-

Villavicencio et al.  descrevem que as células Th17 estão aumentadas principalmente em 

indivíduos com DPOC causada pelo tabagismo, incluindo altos níveis de IL-6 no soro 

destes indivíduos, enquanto em indivíduos com DPOC causada por exposição a biomassa, 

células Th2 parecem ser as mais envolvidas na patogênese da doença.  

Nas vias aéreas há um aumento de apoptose que pode tem papel importante na 

DPOC (75). A apoptose nas células epiteliais pulmonares se encontra aumentada, estando 

neste processo mais envolvidas as moléculas p53, e caspase-8 (76). No soro de pacientes 

com DPOC há a diminuição e proteínas sFASL e p53 comparada a indivíduos controles, 

porém não há diferença na expressão de Bcl-2 e Caspase-9 nestes pacientes (77). Assim 

como no escarro há uma diminuição da apoptose em pacientes com DPOC, mas também 

em tabagistas saudáveis (78). O uso de corticoides inalatórios pode modular as células, 

tornando-as mais propensas a apoptose, com significativa diminuição da molécula Bcl-2 e 

IL-7 (75). 

Sugere-se que o declínio da função do sistema imune dos indivíduos com DPOC 

seja patógeno específico, apresentando resposta proliferativa normal a antígenos 

inespecíficos (19). Deste modo, ao avaliar a funcionalidade das células T reguladoras 

(Tregs) Kalathil et al. (79) verificaram que esta resposta imune falha pode ser atribuída a 
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um efeito de rede com função aumentada de células Tregs e diminuída de células T efetoras. 

Em outros estudos, também foram encontrados níveis mais altos de células T reguladoras, 

em indivíduos com DPOC (74), não existindo diferença entre o número de células TRegs  

em indivíduos com DPOC causada por tabagismo e por exposição a biomassa (64) 

De acordo com Fattouh, El-din e Alkady (80) a frequência de células Natural Killers 

(NK) (CD3-CD56+) e NKT-like (CD3+CD56+) estão significativamente aumentadas em 

pacientes com DPOC comparados com saudáveis. Além disso, podem estar envolvidas na 

patogênese da doença já que os danos observados no tecido pulmonar podem ser causados 

diretamente pela atividade citotóxica das perforinas e granzimas.  

Linfócitos TCD8+ podem causar apoptose e citólise de células epiteliais alveolares 

através da secreção de perforinas, granzimas e TNF-α, estando associados aos danos do 

enfisema (81). Há evidências da senescência imunológica em pacientes com DPOC 

constatadas através da não expressão da molécula CD28, molécula co-estimuladora de 

linfócitos T. As células senescentes (CD8+CD28-) secretam grandes quantidades de 

perforinas e granzimas B (82).  

Existem muitas semelhanças entre o processo de envelhecimento e na DPOC, 

principalmente no sistema imunológico, sugerindo que a DPOC apresente um fenótipo de 

senescência acelerada(28). Diversos marcadores de envelhecimento são investigados na 

DPOC, como por exemplo o encurtamento dos telômeros(83). Telômeros são estruturar 

protetoras que estabilizam o final dos cromossomos preservando a informação e prevenindo 

a degradação de DNA (84, 85). O encurtamento destas estruturas ocorre naturalmente com 

a divisão celular, e muitas vezes pode indicar um sinal para apoptose (86). A redução 

esperada nas células do sangue periférico é de 82kbp por ano, acompanhada da diminuição 

da atividade da telomerase (87). Em pacientes com DPOC há encurtamento do telômero 

nos leucócitos, gerando um fator de risco para senescência replicativa(83). Além disso, os 

telômeros estão relacionados a diminuição da função pulmonar(88). 

Há ainda outro mecanismo sugerido na patogênese da DPOC, a autoimunidade. 

Nestes indivíduos a fumaça do cigarro pode danificar o interstício pulmonar e a estrutura 

celular, dando a essas um potencial antigênico. Além disso, o estresse oxidativo leva à 

formação de proteínas carboniladas que também possuem potencial antigênico, sendo que 

anticorpos específicos para estas moléculas já foram encontrados na circulação de pacientes 

com DPOC(89). 
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Na DPOC há uma necessidade de um fino balanço entre a resposta inflamatória, 

que elimina os patógenos, porém, danifica o tecido, e a função das células e citocinas 

imunossupressoras, que atenuam a resposta pró-inflamatória, mas diminuem a imunidade 

antibacteriana. Este feedback imunossupressor pode ser um importante alvo na gestão da 

DPOC, necessitando de maiores estudos para o melhor entendimento do mecanismo 

envolvido e seu papel na patogênese da doença (90).  

1.3 Exercício e resposta imunológica 

No início da década de 70 ocorreu um aumento de trabalhos relacionando exercício 

e sistema imunológico, permitindo assim investigações fundamentais nesta área como no 

estudo de infecções de vias aéreas em atletas de alto padrão(12)(12). Deste modo, o 

exercício pode ter efeitos positivos e negativos na função imune e suscetibilidade à 

doenças, sendo a relação entre exercício e suscetibilidade a infecções moldada em formato 

de uma curva jota, sugerindo que enquanto uma atividade moderada melhora a função 

imune acima dos níveis inativos, o exercício prolongado e de alta intensidade pode 

prejudicar a função imune (15, 91).  

Apesar da resposta do sistema imunológico ser uma área extensamente pesquisada, 

grande parte dos resultados obtidos diz respeito sobre o exercício físico agudo, mostrando 

uma resposta transitória e variável, influenciada por diversos fatores como intensidade do 

exercício, duração e modo do exercício, concentração hormonal durante o exercício, 

mudança de temperatura, fluxo sanguíneo e hidratação. No sangue são passíveis de serem 

verificadas: leucocitose, granulocitose, diminuídas proporções de linfócitos T e B. Nas 

subpopulações de linfócitos há diminuição de células auxiliares e supressoras, e um 

aumento de células Natural Killer (NK) (92, 93).  

No exercício agudo há um aumento de neutrófilos durante o exercício que se 

mantêm no período pós-exercício. Já os linfócitos, aumentam durante o exercício e tendem 

a diminuir após o exercício intenso de longa duração, porém no exercício moderado a 

recuperação dos níveis normais de linfócitos é mais rápida. No exercício crônico a 

imunidade adaptativa se mostra pouco afetada, sendo as principais mudanças a melhora da 

função das células Natural Killer (NK) e a supressão dos neutrófilos (94). 

Além disso, exercícios prolongados podem levar a menores níveis séricos e 

salivares de imunoglobulinas, sendo confirmado pela maior prevalência de infecções 
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respiratórias em maratonistas no período de 3-72 horas, ou até duas semanas após a 

competição (95, 96). 

Em atletas de elite é possível verificar que corridas de endurance e overtraining 

geram menor resistência a infecções de trato respiratório superior, estudos epidemiológicos 

mostram que estas infecções se elevam durante treinos pesados e entre uma e duas semanas 

após a participação de corridas de endurance (2, 97). Estudos em animais também 

corroboram com a ideia de que o exercício exaustivo por um ou dois períodos, seguidos de 

inoculação de agente infeccioso, leva a uma maior frequência de infecção (21, 98). 

O exercício moderado estimula o sistema imune e pode ser responsável pela 

diminuição de doenças entre os praticantes, enquanto o exercício intenso induz 

imunossupressão no período de recuperação explicando aumento do risco de infecção em 

atletas (94).  

A inatividade física em idosos pode levar a uma migração prejudicada de 

neutrófilos, relacionada à inflamação sistêmica, ou redução de expressão de receptores de 

quimiocinas, há também uma correlação com os níveis de adiponectina sugerindo uma 

influência deste hormônio (99). 

Durante o exercício há o recrutamento dos leucócitos para o sangue periférico o que 

resulta no aumento da concentração de neutrófilos, linfócitos e monócitos. No exercício 

moderado há pequenos efeitos sobre o sistema imune em populações saudáveis, mas em 

outras populações como, por exemplo, em idosas pode ocorrer uma influência benéfica na 

função imunológica (10). A regularidade do exercício combinada com outros métodos 

como a dieta pode ser benéfica para o sistema imunológico de idosos. Além disso, o 

exercício muda a composição corporal e o metabolismo de lipídios podendo resultar na 

menor atividade inflamatória (100). 

A prática do exercício físico aumenta o consumo de oxigênio o que favorece a 

geração de espécies reativas de oxigênio. No entanto, durante o exercício moderado há um 

aumento da produção de antioxidantes como a superóxido dismutase e a catalase (10), 

moléculas particularmente importantes para a manutenção de espécies reativas de oxigênio 

intracelulares, produzidas pelo metabolismo oxidativo (101). 

Em mulheres altamente condicionadas, entre 65 e 84 anos, foram descritos aumento 

da citotoxicidade das células NK e da resposta proliferativa à Fitohemaglutinina (PHA) 
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(102). Schmid et al. (103) descreveram em corredores recreacionais, que treinavam por 

volta de 50 minutos por dia, aumento da resposta proliferativa à mitógenos e maior 

produção de IL-2, IFN- e IL-4, quando comparados aos sedentários e jovens.  

Woods et al. (104) descreveram que após 6 meses de exercício aplicados em 

indivíduos sedentários não ocorreram alterações significativas nas células T e NK, porém 

houve uma tendência a maiores respostas proliferativas a concanavalina A nos indivíduos 

treinados. Em treinamento de endurance quando a proliferação é estudada baseada em 

células T não há efeito do exercício sobre a resposta destas células (105). 

Em resultados prévios de nosso grupo de pesquisa comparando idosos treinados 

intensamente, treinados moderadamente e não treinados foi possível verificar que na 

população de células CD4+ há menor quantidade de células naive e maior quantidade de 

células de memória central (MC) no grupo treinado moderadamente comparado aos outros 

dois grupos. Além disso, ainda nesta população de linfócitos foi verificado maior 

quantidade de células terminalmente diferenciadas (TEMRA) no grupo não treinado. Na 

população de linfócitos CD8+ descreveu-se uma maior porcentagem de células de memória 

efetora nos indivíduos treinados intensamente do que nos demais grupos, enquanto no 

grupo não treinado houve maior porcentagem de células terminalmente diferenciadas 

(106). 

Em trabalhos publicados encontram-se dados de que a atividade física aeróbica 

regular está associada a um menor declínio da função de células T, já que idosos ativos 

possuem uma maior resposta proliferativa à mitógenos (PHA e Pokeweed), além de 

produção maior de citocinas como IL-2, IFN- e IL-4 (107). Em idosas que praticavam 

caminhadas foi descrito aumento de células TCD4+ produtoras de IFN- e TCD8+ 

produtoras de IL-2 quando estimuladas com PMA e  ionomicina (108). Em programa 

intervencionista com duração de dois anos também foi verificado um aumento de células T 

produtoras de IL-2 em idosas submetidas a atividade física moderada (109). 

Após um treinamento de 6 meses, os idosos treinados apresentaram um aumento na 

expressão da molécula CD28 em células TCD4+, além do aumento de células TCD4+IFN-

+, mas não nas células TCD4+IL-4+, comparadas com idosos inativos (110). 

Diversos estudos mostram que o exercício regular aumenta a competência 

imunológica e reduz o risco de infecções quando comparado ao estilo de vida sedentário. 
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A regularidade do exercício é uma medida contra a inflamação sistêmica persistente 

ocasionada em doenças cardiovasculares e metabólicas. Os efeitos da atividade física no 

sistema imune dependem do modo e intensidade do exercício ou treinamento realizado. 

Entretanto o conhecimento acumulado demonstra a significância do exercício como um 

importante estilo de vida para prevenção e terapia da maioria das doenças crônicas (111).  

1.4 DPOC e exercício físico 

Outra característica da DPOC além da obstrução das vias aéreas é o 

descondicionamento e inatividade física, sendo a disfunção muscular esquelética uma das 

mais importantes manifestações extrapulmonares da doença.  A disfunção muscular está 

associada à diminuição da capacidade de exercício, dispneia, levando ao 

descondicionamento físico do paciente (112, 113). 

Em estudos anteriores pacientes austríacos com DPOC mostraram níveis de 

atividade física diária significativamente menores do que pacientes com DPOC brasileiros. 

Esta diferença parece ser influenciada por fatores étnicos e socioeconômicos (114). 

De acordo com Hernandes et al. (115) pacientes com DPOC brasileiros se 

apresentam menos ativos em suas atividades de vida diária quando comparados com idosos 

brasileiros saudáveis e tendem a caminhar com menor intensidade de movimento. 

Entre as alternativas para o tratamento da DPOC intervenções não farmacológicas 

como a reabilitação pulmonar, auxiliam juntamente com o tratamento farmacológico na 

redução da dispneia, aumento da qualidade de vida, tolerância ao exercício, melhorando 

também a capacidade cardiovascular e treinando a musculatura esquelética (8, 15).  

A reabilitação pulmonar é uma intervenção multiprofissional ampla para pacientes 

com doenças pulmonares crônicas que demonstram sintomas e alterações nas atividades de 

vida diária (8). 

Na reabilitação pulmonar o exercício é a parte central, com objetivo de melhorar a 

função muscular levando ao ganho de capacidade funcional, melhorando a capacidade 

oxidativa e a eficiência da musculatura esquelética, o que reduz a requisição ventilatória, 

diminuindo a hiperinsuflação pulmonar e a dispneia. O exercício de resistência aumenta a 

massa e força muscular, e o exercício aeróbico condiciona os músculos de caminhada 

melhorando o condicionamento cardiorrespiratório permitindo o aumento de atividade 

física (116). 
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De acordo com Sobrinho et al. (117) pacientes que completam programas de 

reabilitação exibem diferenças significativas nos sintomas de tosse  e expectoração. Além 

disso, segundo Falsclehner et al.(118) há também mudanças clínicas relevantes no CAT 

(COPD Assessment Test), com redução de  sintomas e melhora da classificação GOLD. 

Jesulic et al. (119) afirmam que o exercício é um importante fator na estabilização de efeitos 

alcançados na reabilitação pulmonar especialmente em relação a dispneia e qualidade de 

vida. Priori et al. (120) descrevem que a reabilitação pulmonar auxilia o paciente DPOC a 

melhorar sua capacidade de exercício, porém, fatores psicossociais podem contribuir ainda 

mais para a perda de atividade física após o termino do programa de exercícios. 

Quando comparados com indivíduos saudáveis de mesma idade, pacientes com 

DPOC alcançam semelhante melhora de desempenho físico, chegando a obter 50% do 

resultado de indivíduos saudáveis (121). 

Dourado et al. (122) testaram três tipos de programas de exercício e verificaram que 

um programa de baixa intensidade combinado com treino de força produziu melhora 

significante na força muscular, tolerância ao exercício e qualidade de vida nestes pacientes. 

Como pacientes com DPOC possuem sinais de inflamação sistêmica, altos níveis 

de catecolaminas, e desgaste muscular mesmo em repouso, espera-se que a atividade física 

gere um aumento destes mediadores (123, 124). Em exercício moderado ocorreu o aumento 

de níveis plasmáticos de TNF-α (125) e uma indução de estresse oxidativo sistêmico e 

muscular nestes pacientes (126, 127). 

De acordo com o trabalho de van Helvoort et al. (128) em repouso, pacientes com 

DPOC apresentam níveis elevados de leucócitos, monócitos, neutrófilos e proteína C 

reativa quando comparados a indivíduos saudáveis. Após o exercício o aumento destes 

parâmetros, principalmente linfócitos, foi maior nos pacientes com DPOC do que em 

indivíduos saudáveis, ocorrendo uma queda após 30 minutos e 1 hora do exercício, porém 

após 2 horas de exercício esse nível de linfócitos torna a aumentar nos pacientes com 

DPOC. 

Os níveis aumentados de fibrinogênio, adiponectina, IL-6, e proteína C reativa nos 

pacientes com DPOC podem estar relacionados com a tolerância ao exercício, taxa de 

exacerbação e mortalidade (129-131). 
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No trabalho de Holz et al. (132) em repouso os pacientes com DPOC já exibiam 

níveis altos de IL-6, PCR, sVCAM1, sICAM1 e VWF. Após o exercício aeróbio de carga 

constante, indivíduos fumantes sem DPOC apresentaram um aumento de IL-6 (uma 

citocina pró-inflamatória e miocina com efeito anti-inflamatório), e proteína C reativa (uma 

proteína de fase aguda com efeito pro- inflamatório), porém os níveis de mieloperoxidase 

(produto de espécies reativas de oxigênio) diminuiu nestes pacientes. As alterações pós-

exercício foram iguais nos pacientes com DPOC, porém em menores níveis, já que a 

duração do exercício neste grupo foi menor devido ao comprometimento pulmonar. 

Os estágios avançados da DPOC são longos e dolorosos processos onde há o 

aumento dos sintomas, fazendo com que o paciente entre em um ciclo vicioso de 

deterioração da capacidade física, dispneia, ansiedade e isolamento social. Deste modo, o 

exercício vem se mostrando um componente importante na patogênese da DPOC, 

auxiliando no tratamento medicamentoso para a redução dos sintomas e melhora da 

qualidade de vida. Neste contexto, não há relatos concisos na literatura sobre o papel da 

atividade física no padrão de secreção de citocinas e na resposta proliferativa de pacientes 

com DPOC. Além disso, não há muita concordância de dados quanto a comparações entre 

tabagistas que não desenvolvem a doença e pacientes com DPOC quanto ao encurtamento 

do telômero em subpopulações específicas da imunidade adaptativa, como TCD4+ e 

TCD8+, e o perfil fenotípico deste linfócitos em ambos os grupos.  

Por fim, o desenvolvimento de novos estudos que procurem auxiliar na 

compreensão dos mecanismos básicos da disfunção imune e do efeito da atividade física 

são de grande importância médica e de saúde pública, já que o exercício é uma intervenção 

não invasiva e não medicamentosa que pode auxiliar na melhora da resposta imune, que 

por sua vez estaria associada a menor risco infecções recorrentes, episódios de exacerbação 

e hospitalizações nestes pacientes, e menores custos para o sistema de saúde.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Comparar parâmetros imunológicos de pacientes com DPOC com tabagistas sem 

DPOC, e avaliar alguns destes parâmetros em pacientes com DPOC antes e após programa 

de reabilitação (RP) oferecido no Hospital das Clínicas da FMUSP. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Comparar o comprimento relativo do telômero de linfócitos TCD3+, TCD4+ e 

TCD8+ entre pacientes com DPOC ex- tabagistas e tabagistas ativos sem DPOC. 

- Verificar a divisão de fenótipos (naive, memória central, memória efetora e 

terminalmente diferenciadas) dos linfócitos T de pacientes com DPOC ex-tabagistas e 

tabagistas ativos sem DPOC por imunofenotipagem. 

- Avaliar citocinas pró-inflamatórias no soro de pacientes com DPOC e tabagistas 

sem DPOC. 

- Avaliar em pacientes com DPOC a resposta proliferativa de linfócitos TCD3+, 

TCD4+ e TCD8+ a estímulo mitogênico e antigênico através da expressão de Ki-67 pré e 

pós-programa de reabilitação. 

- Avaliar em pacientes com DPOC a expressão de Caspase-3 e Bcl-2 em linfócitos 

TCD3+, TCD4+ e TCD8+ pré e pós-programa de reabilitação. 

- Avaliar em pacientes com DPOC citocinas pró-inflamatórias no soro de pacientes 

pré e pós-programa de reabilitação. 
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3. Casuística 

Foram incluídos neste estudo 23 indivíduos idosos de ambos os gêneros, na faixa 

etária de 60 a 80 anos, ex-tabagistas ou expostos a biomassa há pelo menos 1 ano, 

diagnosticados com DPOC causada por exposição a tabaco ou biomassa, em 

acompanhamento no Ambulatório de Doenças Obstrutivas do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e encaminhados para o Programa 

de Exercícios (Reabilitação) no Ambulatório de Reabilitação do serviço de Fisioterapia do 

Hospital das Clínicas (Figura 1), todos os pacientes faziam uso de corticoesteróides 

inalatórios e/ou broncodilatadores de longa e curta duração. Foram excluídos do estudo 

indivíduos que apresentaram comorbidades de impacto para o sistema imunológico (AIDS, 

mieloma, artrite reumatoide etc.) e/ou que fizeram uso de medicamentos 

imunossupressores, possuírem neoplasias, diabetes descompensada, e O2 dependentes nas 

atividades de vida diária, ou ainda que relataram episódios de exacerbação, caracterizado 

por aumento da queixa de sintomas com ida ao pronto atendimento acompanhada de 

mudança de medicação, nos últimos 30 dias. Dos indivíduos recrutados dois possuíam 

DPOC por exposição a carvão e lenha (biomassa), e 21 possuíam DPOC por exposição ao 

tabaco. As amostras de sangue foram coletadas antes da primeira sessão de avaliação dos 

pacientes, e após a última sessão de avaliação dos pacientes, tendo esta última coleta 1 hora 

de intervalo do exercício para evitar mudanças agudas causadas pelo treinamento.  

 

Figura 1 Fluxograma dos pacientes incluídos no estudo encaminhados para reabilitação pulmonar. 
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Um segundo grupo foi composto de 17 idosos de ambos os gêneros, na faixa etária 

de 60 a 80 anos, fumantes ativos com carga tabágica semelhante ao grupo de pacientes com 

DPOC, sem prova de função pulmonar sugestiva de diagnóstico de DPOC. Os indivíduos 

incluídos neste grupo foram recrutados no início do Programa de Cessação de Tabagismo 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ou foram indicados por 

funcionários do laboratório de pesquisa. Foram incluídos no estudo indivíduos idosos 

portadores de comorbidades e/ou em tratamentos destas, porém sem repercussão 

significativa para o sistema imunológico (ex. hipertensão controlada, diabetes controlada, 

e/ou que fizerem uso de medicamentos anti-inflamatórios não-esteróides – ex. NSAIDS).  

O presente estudo foi submetido à Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP e aprovado pela mesma, CAPPesq nº 780.843/14. Foram 

obtidos os consentimentos informados de todos os participantes do estudo. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1 Avaliação pré e pós-programa de reabilitação  

Ambos os grupos tiveram sua condição sintomática avaliada através do questionário 

CAT  (133) avaliando o impacto da doença no status de saúde e da escala Modified Medical 

Research Council (mMRC) (17) que avalia o nível de dispneia do paciente. Ambas as 

ferramentas foram aplicadas em dois momentos para o grupo DPOC (pré e pós-programa) 

e em um único momento para o grupo tabagista ativo. Em ambos os grupos foi verificado 

o histórico de tabagismo, e então calculada a carga tabágica em maços X ano para cada 

indivíduo. Complementarmente, foram avaliados os parâmetros laboratoriais: hemograma 

e proteína C reativa, realizados na Divisão do Laboratório Central do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ambos os grupos foram 

submetidos à espirometria. 

Além disso, para o grupo reabilitação, o teste de capacidade física para avaliar a 

resposta ao treinamento, mais comumente utilizado na prática clínica é o teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6), o teste consiste em instruir o  paciente a andar o mais rápido 

possível em um percurso com distância delimitada durante 6 minutos, demonstrando ao 

final do tempo distância percorrida(135). É de fácil execução, bem tolerado pelos pacientes, 

e melhor reflete as atividades de vida diária. (136). 

4.2 Coleta e processamento de amostras 

As coletas foram realizadas em dois momentos para o grupo DPOC (pré e pós- 

programa de reabilitação), e em um único momento para o grupo tabagista. Foram 

coletados 50 mL de sangue periférico de cada indivíduo participante do estudo, em tubo 

estéril contendo heparina como anticoagulante. As amostras foram processadas para 

obtenção de células mononucleares do sangue periférico (PBMC – peripheral blood 

mononuclear cells) utilizando o método de gradiente de densidade Ficoll® Paque Plus (GE 

Healthcare Life Sciences, Little Chalfont, United Kingdom). Para tanto, as amostras foram 

diluídas com solução salina isotônica (0,9% NaCl) em proporção 1:1, e o sangue total 

diluído foi cuidadosamente vertido pelas paredes do tubo sobre o Ficoll-Paque (10mL), 

sem homogeneização do tubo. O tubo foi centrifugado a 500 xg durante 20 minutos, com 

a utilização do freio três (Beckman Model J-6B centrifuge, USA). O anel de células 

mononucleares foi recolhido e as células foram lavadas em solução salina por duas vezes, 
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removendo-se o sobrenadante após centrifugação em velocidade de 100 xg (Centrifuge 

5810R, Eppendorf, Alemanha) por 10 minutos à temperatura ambiente. As células foram 

ressuspensas com um mL de meio de cultura RPMI 1640 (GIBCO, Massachusetts, United 

States) enriquecido com 10% de soro AB humano (Sigma, Steinheim, Alemanha). A 

contagem das células foi realizada em câmara de Neubauer, em microscópio óptico, usando 

o campo central para contagem. A viabilidade celular foi realizada pela adição de Azul de 

Trypan (Sigma, Steinheim, Alemanha), considerando a viabilidade celular mínima 

aceitável acima de 90%. 

4.3 Cultura de PBMC para avaliação da proliferação de linfócitos  

A proliferação dos linfócitos frente à estimulação foi determinada a partir da 

positividade para a marcação intracelular da proteína nuclear Ki67, a qual participa da 

regulação da divisão celular, e pode avaliar de maneira confiável a proliferação in vitro 

(102). Assim, a suspensão de PBMCs, obtida pelo gradiente Ficoll® Paque Plus de sangue 

periférico heparinizado, foi cultivada em placas de 96 alvéolos (Costar, USA) em volume 

de 300l, contendo 4x105 de células por poço, em meio RPMI 1640, enriquecido a 10% de 

soro AB humano, e suplementado de gentamicina (10 g/mL, Novafarma, SP, BR). Estas 

foram mantidas em estufa a 37ºC, em atmosfera de 5% CO2 por períodos de três dias para 

o estímulo com Fitohemaglutinina (PHA, 2,5 g/mL; Gibco BRL, NY, USA), Haemophilus 

influenzae (HAE, 20,25 e 30μg/mL, preparado pelo laboratório de Bacteriologia do 

Instituto Adolfo Lutz – IAL SP), e seis dias para o estímulo com Citomegalovírus 400 ng/mL 

(CMV na diluição 1:100, preparado pelo Laboratório de Virologia do Instituto de 

Medicina Tropical da USP - IMT-USP). Ao término do período de incubação as PBMCs 

foram marcadas utilizando o kit comercial de fixação e permeabilização BD 

Cytofix/Cytoperm™ (Cat. Nº 554714, BD Biosciences, EUA), seguindo as instruções do 

fabricante.  

Resumidamente, as células foram coletadas e transferidas para tubos eppendorfs de 

1,5 mL, e centrifugadas a 250 xg (HermLe Z200 M/H, Alemanha) por cinco minutos. Após 

a centrifugação desprezamos o sobrenadante e ressuspendemos as células com 100 l de 

PBS contendo 0,1l do marcador Live/Dead® (Fixable Red Dead Cell stain kit Cat nº 

L23102, Invitrogen™, Life Technologies, USA), incubando ao abrigo da luz em 

temperatura ambiente por 30 minutos. Ao término do período de incubação as células foram 

lavadas duas vezes com tampão de marcação (Phosphate-buffered saline [PBS], 1% soro 
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fetal bovino [SFB], 0,09% de azida sódica, pH 7,4 – 7,6) centrifugando  a 250 x g por cinco 

minutos. As células foram ressuspensas em 50 l de tampão de marcação contendo 2l do 

anticorpo anti-CD3 marcado com BD Horizon V500 (BD Biosciences, EUA), 2l do 

anticorpo anti-CD8 marcado com APC-Cy7 (BD Biosciences, EUA), e foram incubadas 

ao abrigo da luz a 4ºC por 30 minutos. Ao término do período de incubação as células foram 

lavadas duas vezes, novamente, e ressuspensas com 250 l da solução 

Fixation/Permeabilization ™ (BD Biosciences, EUA) e incubadas ao abrigo da luz a 4ºC 

por 20 minutos. Ao término do período de incubação as células foram lavadas duas vezes 

com BD Perm/Wash™ (BD Biosciences, EUA) centrifugando a 250 x g por cinco minutos. 

As células foram ressuspensas em 50 l de BD Perm/Wash™ contendo 2l do anticorpo 

anti-CD4 marcado com BD Horizon V450 (BD Biosciences) e 7 l do anticorpo anti-Ki67 

marcado com FITC (BD Biosciences, EUA) e foram incubadas ao abrigo da luz a 4ºC por 

30 minutos. Ao término do período de incubação as células foram lavadas duas vezes, 

novamente, com BD Perm/Wash™ (centrifugando a 250 x g) por cinco minutos a 

temperatura ambiente. As células foram ressuspensas em tampão de marcação e 

paraformaldeído 1%. A aquisição dos dados foi realizada por citometria de fluxo, no 

citômetro LSRFortessa™ (BD Biosciences) com os dados analisados através do 

Software FlowJo versão 10.0 seguindo a estratégia de gates demonstrada  na Figura 1. 

Na condição onde as células foram estimuladas, para todos os estímulos utilizados foi 

realizado Delta da porcentagem de Ki67, subtraindo o valor do parâmetro sem estímulo 

(basal) do valor do parâmetro estimulado (PHA, CMV, HAE). 
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Figura 2 Estratégia de Gates para análise da linfoproliferação. (A) Sequência de dependências dos Gates indicada pelas setas vermelhas, as células não estavam marcadas com 

Ki67. (B) Dot-plots representativos da marcação de Ki67 para TCD3+, TCD4+ e TCD8+ na condição sem estímulo (basal). (C) Dot-plots da marcação de Ki67 estimulada com 

PHA. (D) Dot-plots representativos da marcação estimulada com CMV. (E) Dot-plots representativos da marcação na condição estimulada com HAE. 

A) 

B) 

 

 

 

 

C) 

 

 

 

D) 

 

 

 

E) 

 

 



36 

 

Para separar corretamente as populações, auxiliando na precisão da porcentagem 

de células fluorescentes foi utilizada a técnica de Fluorescence minus one (FMO), que 

consiste em um tubo com a marcação de todos os anticorpos exceto o de interesse para 

determinada análise (neste caso Ki-67) (137), como demonstrado na figura 2.                                

 

Figura 3 Exemplo de experimento FMO para otimizar a identificação das células Ki67+ nas subpopulações 

de CD3+ (A), CD4+ (B) e CD8+ (C), o primeiro traço representa o início da marcação de acordo com o 

tubo sem marcação, e o segundo traço representa o início da marcação de acordo com o FMO utilizado para 

análise dos dados. 

 

4.4 Análise da expressão de marcadores de apoptose  

A avaliação da apoptose in vitro foi realizada nas subpopulações de linfócitos sem 

estimulação e após estimulação com PHA. As células obtidas de acordo com o item 4.2 

foram cultivadas e marcadas de acordo com o item 4.3, com os respectivos anticorpos: 

anti-CD3 marcado com BD Horizon V500, anti-CD4 marcado com BD Horizon V450, 

anti-CD8 marcado com APC-Cy7, anticorpo anti-caspase 3 marcada com PE (BD 

Biosciences) e o anticorpo monoclonal purificado de camundongo anti-humano Bcl-2 

marcado com FITC (BD Biosciences).  A aquisição dos dados foi realizada por citometria 
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de fluxo, em citômetro LSRFortessa™  com os dados analisados através do Software 

FlowJo versão 10.0, seguindo a estratégia de gates demonstrada  na Figura 3. 

 

Figura 4 Estratégia de Gates para análise da avaliação da apoptose. (A) Dot-plots representativos da 

marcação de BCL-2 para TCD3+, TCD4+ e TCD8+ na condição sem estímulo (basal). (B) Dot-plots 

representativos da marcação de Caspase-3 para TCD3+, TCD4+ e TCD8+ na condição sem estímulo 

(basal). (C) Dot-plots representativos da marcação de BCL-2 estimulada com PHA. (D) Dot-plots 

representativos da marcação de Caspase-3 estimulada com PHA. 

A) 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

C) 

 

 

 

 

D) 
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Assim como para a proliferação de linfócitos, nos ensaios de apoptose também foi 

realizado o ensaio de Fluorescence minus one (FMO) para definir as populações 

marcadas com Caspase-3 e Bcl-2, como mostra a figura 4. 

 

Figura 5 Exemplo de experimento FMO para otimizar a identificação das células Caspase-3 + nas 

subpopulações de CD3+ (A), CD4+ (B) e CD8+(C) o primeiro traço representa o início da marcação de 

acordo com o tubo sem marcação, e o segundo traço representa o início da marcação de acordo com o FMO, 

que foi utilizada para análise. 

4.5 Separação Celular e Comprimento do Telômero   

4.5.1 Purificação de linfócitos TCD4+  

A partir das PBMCs purificamos os linfócitos TCD4+ por meio de seleção 

magnética negativa de células expressando a molécula CD4 (CD4+ T Cell Isolation Kit II 

human, Miltenyi Biotec, Alemanha) de acordo com a instrução do fabricante. 

Resumidamente, as células mononucleares foram marcadas indiretamente utilizando-se o 

coquetel Biotin na concentração de 10µl para cada 107 células (composto por anticorpos 

monoclonais anti-CD8, CD14, CD16, CD19, CD36, CD56, CD123, TCR γ/δ e 

Glycophorin A), incubadas por 10 minutos a 4-8°C e posteriormente marcadas com o 

Anti-Biotin na concentração de 20µl para cada 107 células (composto por anti-anticorpos 

monoclonais conjugados com microesferas magnéticas). Após lavagem em centrifugação 
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de 300 x g (Centrifuge 5810R, Eppendorf, Alemanha) por 10 minutos com solução 

tampão (PBS + 0,5% BSA + 2Mm EDTA), as células foram acondicionadas em coluna 

magnética (LD, Milteny Biotec, Alemanha), ocorrendo a depleção das células 

magneticamente marcadas. A pureza destas células foi avaliada empregando-se 

citometria de fluxo com três cores (CD3/CD4/CD8; Serotec, Oxford, United Kingdom), 

foi considerado como grau mínimo de pureza 90% (Figura 5). 

 

Figura 6 Purificação de linfócitos TCD4+. A) Porcentagem dos linfócitos pré-purificação. B) Pureza da 

população TCD4+ pós-purificação.  

4.5.2 Purificação de linfócitos TCD8+ 

A partir das PBMC’s purificamos os linfócitos TCD8+ por meio de seleção 

magnética negativa de células expressando a molécula CD8 (CD8+ T Cell Isolation Kit 

human, Miltenyi Biotec) de acordo com a instrução do fabricante. Resumidamente, as 

células mononucleares foram marcadas indiretamente utilizando-se o coquetel Biotin na 

concentração de 10µl para cada 107 células (composto por anticorpos monoclonais anti-

CD4, CD15, CD16, CD19, CD34, CD36, CD56, CD123, TCR γ/δ e Glycophorin A), 

incubadas por 10 minutos a 2-8°C e posteriormente marcadas com o Anti-Biotin na 

concentração de 20µl para cada 107 células (composto por anti-anticorpos monoclonais 

conjugados com microesferas magnéticas). Após lavagem com centrifugação de 300 x g 

por 10 minutos com solução tampão (PBS + 0,5% BSA + 2 Mm EDTA), as células foram 

A) 

B) 
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acondicionadas em coluna magnética (LS, Milteny Biotec), ocorrendo à depleção das 

células magneticamente marcadas. A pureza destas células foi avaliada empregando-se 

citometria de fluxo com três cores (CD3/CD4/CD8) e foi considerado como grau mínimo 

de pureza 90% (Figura 6). 

 

Figura 7 Purificação de linfócitos TCD8+. A) Porcentagem dos linfócitos pré-purificação. B) Pureza dos 

linfócitos TCD8+ pós-purificação. 

4.5.3 Hibridização in situ Fluorescente com análise por citometria de fluxo (Flow-

FISH) 

Para medir do comprimento dos telômeros vários métodos são disponíveis, 

incluindo desde a análise por Southern Blotting, até métodos recentes utilizando PCR 

(reação em cadeia da polimerase), cada um contendo vantagens e desvantagens (100). 

Batliwalla e colaboradores (10) e Rufer e colaboradores (138), descreveram um 

método quantitativo de hibridização in situ por fluorescência (FISH), empregando 

citometria de fluxo (Flow-FISH). Esta técnica possui vantagens quando comparadas 

com as já existentes, além de ser considerado um método confiável (103, 139). Baseia-se 

na utilização de uma sonda de ácido peptídico nucleico (PNA, polímero análogo ao 

DNA/RNA), específica para a sequência telomérica, conjugada a um fluorocromo, onde 

se verifica que a intensidade de fluorescência das células está diretamente relacionada ao 

comprimento de seus telômeros.  

A) 

B) 



41 

 

O procedimento tem como princípio a utilização de células em suspensão que 

deverão ser adicionadas a uma solução de hibridização (contendo, dentre outros 

reagentes, uma sonda específica para o telômero FITC-PNA (C3TA2)3, que possui 

sequências de nucleotídeos complementares, desenvolvidas a partir de segmentos 

conhecidos do DNA ou RNA que se deseja identificar, submetidas à aquecimento a 80ºC 

em solução de formamida (para que ocorra a desnaturação do DNA cromossômico) e 

hibridizadas em temperatura ambiente ao abrigo da luz (nesta etapa, ocorrerá ligação da 

sonda na região alvo do cromossomo). Após o procedimento, a análise deverá ser 

realizada por citometria de fluxo, para obtenção de dados que poderão ser utilizados para 

determinação do comprimento dos telômeros. 

Em nosso estudo a hibridização in situ por fluorescência (FISH) foi realizada com o 

emprego do Telomere PNA Kit/FITC (DAKO, CO, Reino Unido), sendo seguidas as 

instruções do fabricante. Resumidamente, para cada amostra dos indivíduos estudados, 

os linfócitos foram obtidos conforme item 4.4.1 e 4.4.2, e divididos em dois tubos 

eppendorfs (A e B) de 1,5 mL na concentração de 1x 106 células, a cada tubo foram 

adicionadas na concentração de 1x 106 células de linhagem tumoral 1301. Tais células 

são utilizadas como controle interno da técnica, são tetraploides, possuem telômeros 

longos de tamanho conhecido. Estas células foram mantidas em cultura celular contendo 

meio RPMI 1640 (contendo antibióticos e 10% de SFB) e congeladas em alíquotas de 

5x106 células por tubo, para serem utilizadas no ensaio. Os tubos foram centrifugados a 

500 x g (Centrifuge 5810R, Eppendorf, Alemanha) por cinco minutos e o sobrenadante 

foi desprezado, as células do tubo A (controle negativo) foram ressuspensas em uma 

solução de hibridização contendo 70% de formamida e as células do tubo B foram 

ressuspensas em uma solução de hibridização contendo 70% de formamida mais a probe 

(sonda) específica para o telômero FITC-PNA (C3TA2)3. As amostras foram aquecidas a 

82ºC por 10 minutos para denaturação, seguida de hibridização a temperatura ambiente 

ao abrigo da luz, overnight. Após este período, foi adicionado às células um mL de wash 

solution (parte integrante do kit) e estas foram aquecidas a 40ºC por 10 minutos, seguidas 

por centrifugação a 500 x g, por cinco minutos a temperatura ambiente. Após a repetição 

do procedimento acima citado, as células foram ressuspensas em 500 l de DNA staining 

solution (parte integrante do kit) contendo iodeto de propídio e RNAse e incubadas a 4ºC 

ao abrigo da luz por três horas. A aquisição dos dados foi realizada em citômetro de fluxo 

LSRFortessa™ (BD Biosciences, EUA), analisados através do Software FlowJo 
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versão 10.0 de acordo com a estratégia de gates demonstrada na Figura 8. A 

determinação do comprimento relativo dos telômeros (RTL) foi realizada a partir do 

cálculo apresentado na Figura 7.  

 

Figura 8 Fórmula para o cálculo do comprimento relativo do telômero, em relação às células controle da 

linhagem 1301. 

O RTL calculado acima indica que a média de fluorescência do telômero por 

cromossomo nos linfócitos TCD8+ é 19,87% da média de fluorescência do telômero por 

cromossomo das células controle (linhagem 1301). Como as células 1301 apresentam um 

telômero com comprimento de 23,48 Kbp (100), realizamos uma regra de três simples 

para convertemos o valor de porcentagem em Kbp. 
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Figura 9 Avaliação do comprimento do telômero de linfócitos TCD4+ (purificados por seleção magnética) 

utilizando células controle 1301. A) refere-se às células hibridizadas sem a probe. B) refere-se às células 

hibridizadas com a probe. Gates eletrônicos em FITC x PI delimitam os linfócitos e células 1301 em fase 

G0/1 (ciclo que permite a determinação do comprimento do telômero por apresentar uma cópia única do 

DNA); FL3 em escala linear representando o sinal fluorescente da marcação de DNA com iodeto de 

propídeo; FL1 em escala logarítmica representando o sinal fluorescente da probe (PNA/FITC) 

A 

B 
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4.6 Fenotipagem dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ do sangue periférico 

Para a fenotipagem, parte das PBMC’s obtidas conforme item 4.2 foram  

marcadas como descrito no item 4.3 com um mix de anticorpos (anti-CD3 marcado 

com BD Horizon V500, anti-CD4 marcado com BD Horizon V450, anti-CD8 marcado 

com APC-Cy7, anti-CD28 marcado com APC, anti-CD45RA marcado com FITC e anti-

CCR7 marcado com PE-Cy7 (todos da BD Biosciences, EUA).  A aquisição dos dados 

foi realizada por citometria de fluxo, em citômetro LSRFortessa™ com os dados 

analisados através do Software FlowJo versão 10.0, seguindo a estratégia de gates 

demonstrada na Figura 9.  

 

Figura 10 Estratégia de gates para a fenotipagem dos linfócitos TCD4+ e TCD8+ do sangue 

periférico. Subpopulações analisadas: Memória central (MC) = CCR7+CD45RA-; Naive (N) = 

CCR7+CD45RA+; Memória Efetora (ME) = CCR7-CD45RA-; Terminalmente Diferenciadas (TEMRA) = 

CCR7-CD45RA+. 

Além disso, foi realizado o controle FMO para delimitar os cortes para os 

marcadores CD45RA e CCR7 como mostra figura 10. 
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Figura 11 Exemplo de experimento FMO para otimizar a delimitação das populações CD45RA+ e CCR7+.  

4.7 Dosagem de citocinas 

Para a dosagem dos níveis séricos de citocinas inflamatórias (IL-6, IL-8, IL-1, 

IL-10, TNF e IL-12p70) e anti-inflamatória (IL-10) utilizamos os soros dos indivíduos 

participantes coletados em tubo seco e separados por centrifugação de 300 x g (Centrifuge 

5810R, Eppendorf) por 10 minutos à temperatura ambiente, e conservados a -80ºC até a 

dosagem das citocinas, sendo descartadas após o descongelamento para a dosagem. Para 

as dosagens foram utilizados kits do Cytometric Bead Array (CBA) de alta sensibilidade: 

Human IFN- enhanced sensitivity flex set (Cat nº561515), Human IL-6 enhanced 

sensitivity flex set (Cat nº 561512), Human IL-1β enhanced sensitivity flex set (Cat nº 

561509), Human IL-10 enhanced sensitivity flex set (Cat nº 561514), Human TNF 

enhanced sensitivity flex set (Cat nº 561516), Human IL-8 enhanced sensitivity flex set 

(Cat nº 561513), Human IL-12p70 enhanced sensitivity flex set (Cat nº 561518, todos da 

BD Biosciences), seguindo o procedimento descrito pelo fabricante. Resumidamente, as 

amostras de soros e os padrões de citocinas do kit foram incubados com as microesferas 

de captura recobertas com anticorpos específicos para as respectivas citocinas. Logo após, 

as amostras foram incubadas com anticorpos de detecção marcados com ficoeritrina (PE). 

A aquisição das amostras foi realizada no citômetro de fluxo LSRFortessa e os resultados 

foram gerados utilizando o software BD FCAPArray 3.0 (BD Biosciences). 

4.8 Programa de reabilitação pulmonar 

O programa de exercícios realizado rotineiramente no Ambulatório de 

Reabilitação do serviço de Fisioterapia do Hospital das Clínicas é denominado 

Reabilitação Pulmonar, e abrange o atendimento de pacientes com doenças respiratórias 

crônicas, dentre elas a mais comum é a DPOC.  
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O programa é orientado por duas fisioterapeutas responsáveis, e possui duração 

de 3 meses, com frequência de duas vezes por semana. Além disso, o paciente é instruído 

a realizar caminhada e exercícios em casa nos dias em que não os realizava no hospital, 

de acordo com diário de exercícios entregue, explicado e acompanhado durante todo o 

programa. 

O programa é composto de 24 sessões de 1 hora divididas em 30 minutos de 

exercício aeróbio e 30 minutos de treino muscular. Além disso, possui duas sessões que 

consistem na avaliação do paciente, onde o indivíduo realiza a adaptação nos 

equipamentos, testes de força máximo para cálculo da carga dos exercícios de treino 

muscular e teste de caminhada de seis minutos. O exercício aeróbio é realizado em 50 a 

70% da Frequência Cardíaca, determinado pela estimativa de intensidade de treino de 

Karvonen (FCt = FCrep + [(FCmáx – Fcrep) * intensidade de treino em %] , sendo a 

Fcmáx = 220 - idade (140). Os sintomas de dispneia e desconforto foram medidos através 

da escala de BORG modificada (141). A frequência cardíaca, e a saturação periférica 

(SpO2) foram monitorados a cada 5 minutos. Foi providenciada oxigenação suplementar 

quando necessário para manter a SpO2 acima de 90%.  

O treino muscular era composto de exercícios para os grandes grupos musculares 

dos membros superiores e inferiores, iniciando com três séries de oito repetições de cada 

exercício com carga de 50% de 1RM (142). Subsequentemente, as repetições 

aumentavam progressivamente para três séries de doze repetições. Quando mais de doze 

repetições conseguiam ser realizadas, a carga do treino era aumentada em 10% da carga 

(143). Os pacientes também receberam uma parte educacional individual composta dos 

temas: fisiopatologia da DPOC e tratamento, autocuidado, fisiologia do exercício, e 

importância da atividade física. Para análise dos resultados obtidos, os pacientes 

precisavam completar pelo menos 80% (20 sessões) do programa. 

4.9 Padronização do antígeno Haemophilus influenzae 

Para a padronização do ensaio de linfoproliferação com o uso do estímulo de 

Haemophilus influenzae foram realizados ensaios com o objetivo de verificar a magnitude 

da resposta linfoproliferativa.  

Para isso as células foram colocadas em placas de 96 alvéolos, em estado basal 

(sem estímulo), e na presença de um lisado de suspensão de H. influenza em quatro 
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diferentes concentrações: 20µg/mL, 25µg/mL, 30µg/mL e 35µg/mL, em estufa a 37ºC, 

com atmosfera de 5% CO2 por períodos de três dias. 

Porém, o comportamento dos indivíduos controles não nos permitiu verificar uma 

curva dose resposta, já que as respostas dos indivíduos foram variáveis nas concentrações 

testadas, exibindo diferentes respostas ao antígeno (Figura 11). Deste modo, não foi 

possível limitar os ensaios à uma única concentração. 

 

Figura 12 Análise dos resultados de quatro indivíduos controles quanto a proliferação de linfócitos, para 

padronização das concentrações de uso do antígeno H. influenzae. 

Portanto, utilizamos as concentrações de 20µg/mL, 25µg/mL e 30µg/mL, pois 

estas se demonstraram as mais responsivas e com melhor viabilidade celular. A partir das 

três concentrações realizamos a média de proliferação entre as três concentrações.   

4.10 Análise estatística 

Para análise estatística foi utilizado o software GraphPad Prisma 5.0 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). Para cada variável avaliada no estudo 

procedeu-se a análise do conjunto de resultados pelo teste KS para determinar se a 

distribuição dos mesmos era paramétrica ou não paramétrica.  
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Para a comparação dos portadores de DPOC pré e pós-programa de 

reabilitação, foi utilizado o Paired t test para os dados paramétricos e o Wilcoxon 

signed rank test para os dados não paramétricos, sendo utilizados mediana e 

interquartile range pra representações gráficas. 

 Para a comparação entre os grupos de portadores de DPOC e tabagistas sem 

DPOC, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para os dados não paramétricos e o 

Unpaired t test na comparação dos dados paramétricos, utilizando a mediana com 

interquartile range para as representações gráficas. As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes quando apresentaram o p < 0,05.  
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5. Resultados 

5.1 DPOC e Tabagistas sem DPOC 

5.1.1 Dados clínicos e demográficos  

Dos 23 pacientes com DPOC incluídos no estudo, foram avaliados 17 pacientes 

com DPOC, já que devido a problemas técnicos/metodológicos 6 pacientes foram 

excluídos da amostra, e 17 tabagistas sem diagnóstico de doença pulmonar. As 

características clínico-demográficas dos indivíduos participantes estão descritas na 

Tabela 1. 

Tabela 1 Caracterização e parâmetros bioquímicos avaliados nos portadores de DPOC e 

tabagistas sem DPOC. 

 
DPOC         

(n = 17) 

Tabagistas 

(n=17) 

 

p   

Idade 

 

65.4 

(60-77) 

65.18 

(61-75) 
0.91 

Índice de Massa Corpórea 

(kg/m²) 

24.79 

(15.2-31.04) 

25.21 

(19.38-32.40) 

 

0.87 

Função Pulmonar Ratio 

(VEF1/CVF) 

54.19 

(42-68) 

93.88 

(83-103) 

 

< 0.0001 

Função Pulmonar (VEF1) 
43 

(25-68) 

85.82 

(64-119) 

 

< 0.0001 

Carga Tabágica (maços x ano) 
57 

(0-114) 

52.74 

(23.5-125) 
0.68 

Proteína C reativa (mg/L) 
5.98 

(1.8-10.9) 

3.4 

(0.3-10.8) 
0.0149 

CAT(pontuação) 
20.71 

(13-30) 

7.11 

(0-17) 
< 0.0001 

mMRC (pontuação) 
1.7 

(1-3) 

0.05 

(0-1) 
< 0.0001 

Leucócitos (mil/mm³) 
8.01 

(5.93-11.46) 

8.31 

(4.01-12.34) 
0.66 

Linfócitos (mil/mm³) 
1.89 

(0.82-2.94) 

2.35 

(1.44-3.62) 
0.052 

Hemoglobina (g/dL) 
14.14 

(11-17.9) 

14.2 

(11.6-16.8) 
0.90 

Hematócrito (%) 
42.2 

(32.2-50.1) 

41.7 

(34.8-50) 
0.52 

Dados apresentados em Média (mínimo - máximo). 
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É possível verificar que idade, IMC, e carga tabágica são equiparáveis nos dois 

grupos, e a prova de função pulmonar identifica que os tabagistas não exibem alterações 

pulmonares sugestivas do diagnóstico de DPOC. Quanto aos parâmetros bioquímicos 

analisados, verificamos que indivíduos DPOC possuem maiores de proteína C reativa do 

que tabagistas sem DPOC (p=0.0149), uma importante proteína de fase aguda (marcador 

de resposta inflamatória). Além disso, verificamos que os indivíduos com DPOC 

possuem uma tendência a menor número de linfócitos (p=0.052). 

5.1.2 Comprimento relativo do telômero  

A análise do comprimento relativo do telômero foi realizada nas subpopulações 

de linfócitos T totais (CD3) e subpopulações de TCD4+ e TCD8+ como demonstrado na 

Figura 12. 

CD3 CD4 CD8

1.2

1.6

2.0

2.4

Comprimento relativo
 do telômero

Tabagista

DPOC
*

* n= 17

K
p

b

 

Figura 13 Comprimento relativo do telômero em linfócitos T totais (CD3), linfócitos T auxiliares (CD4) e 

linfócitos T citotóxicos (CD8) em kilopares de base. 

É possível verificar que o comprimento relativo do telômero em pacientes com 

DPOC é menor do que em paciente tabagistas sem DPOC, sendo mais expressivo nos 

linfócitos TCD8+ (p=0.0008), mas também estatisticamente diferente nos linfócitos 

TCD3 (p=0.01). Nos linfócitos TCD4+ há uma tendência a menores telômeros nos 

portadores de DPOC, porém não alcançando diferença estatística (p=0.07). 
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5.1.3 Fenotipagem de linfócitos 

Outro aspecto avaliado foi a composição de linfócitos TCD4+ e TCD8+ quanto a 

subpopulação de células naive (CD45RA+CCR7+); memória central (CCR7+CD45A-); 

memória efetora (CCR7-CD45RA-); e terminalmente diferenciadas (TEMRA) (CCCR7-

CD45RA+). 

Como podemos ver na figura 13 não há diferenças significativas nos linfócitos 

TCD4+ para nenhuma das subpopulações estudadas. Porém, nos linfócitos TCD8+ 

podemos verificar maiores porcentagens de células TEMRA nos portadores de DPOC (p= 

0.007), menores porcentagens de células de memória central (p=0.09) e memória efetora 

(p= 0.011). 
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Figura 14 A) Subpopulações de células em linfócitos T auxiliares (CD4). B) Subpopulações de células em 

linfócitos T citotóxicos (CD8). 

À respeito da quantidade de células senescentes foi possível verificar conforme 

figura 14 que na subpopulação de linfócitos T CD4, não há diferença entre os pacientes 

portadores de DPOC e tabagistas sem DPOC. Mas, quando analisada a população de 

linfócitos TCD8+, verificamos que os portadores de DPOC apresentam maior número de 

células senescentes (CD28-) comparados com os tabagistas (p=0.02), enquanto as células 

CD28+ se encontram diminuídas (p=0.02). 



53 

 

C
D
4C

D
28

-

C
D
4C

D
28

-

C
D
4C

D
28

+

C
D
4C

D
28

+

0

5

10

15

20

40

60

80

100

Tabagistas

DPOC

CD4 CD28

%

C
D
8C

D
28

-

C
D
8C

D
28

-

C
D
8C

D
28

+

C
D
8C

D
28

+

0

20

40

60

80

100 DPOC

Tabagistas

CD8 CD28

*

*

%
n=17n=17

n=17

A)

B)

 

Figura 15 Porcentagem de células senescentes (CD28-) nas subpopulações de linfócitos TCD4+ (A) e 

linfócitos TCD8+ (B). 

5.1.4 Dosagem de citocinas no soro 

Para a dosagem de citocinas no soro dos indivíduos em ambos os grupos foram 

escolhidas 7 citocinas, principalmente com perfil pró-inflamatório: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-

12p70, TNF e IFN-γ e uma anti-inflamatória, IL-10. Podemos verificar que os pacientes 

com DPOC apresentam maiores quantidades de citocinas comparados aos tabagistas sem 

DPOC, alcançando diferença estatística para algumas citocinas pró-inflamatórias e para 

a citocina anti-inflamatória IL-10, como mostra a tabela 2.  



54 

 

Tabela 2 Quantificação de citocinas por Cytometric bead array de alta sensibilidade no 

soro de pacientes com DPOC e tabagistas. 

Citocinas 
DPOC 

(n=17) 

Tabagistas 

(n=17) 
P 

IL-1β 
1599 

(0-11714) 

412,7 

(0-4788) 
0.04 

IL-6 
1876 

(110.5 – 5809) 

979,8 

(0-698) 
0.0017 

IL-8 
9306 

(3155-29314) 

11650 

(2388-54646) 
0.46 

IL-10 
1415 

(0-15666) 

93,71 

(0-1059) 
0.0003 

IL-12p70 
1873 

(0-25990) 

7,45 

(0-74.28) 
0.03 

TNF 
1411 

(0-11049) 

476,7 

(0-5444) 
0.41 

IFN-γ 
0 

(0-0) 

0 

(0-0) 
- 

Dados em média e interquartile (fg/mL); Limites de detecção (fg/mL):  IL-10: 13.7;  IFN-: 66.7; IL-8: 69.9; IL-

1β: 48.4; IL-12p70: 12.6; IL-6: 68.4; TNF: 67.3. 

 

5.2 DPOC Pré e Pós Programa de Reabilitação 

5.2.1 Dados demográficos dos pacientes com DPOC 

Foram incluídos no estudo 23 pacientes portadores de DPOC encaminhados para 

o programa de reabilitação do Hospital das Clínicas da FMUSP, porém somente 15 

indivíduos completaram as 24 sessões do programa e foram avaliados nos dois momentos 

pelo estudo. Além disso, um dos concluintes do programa sofreu um episódio de 

exacerbação 15 dias antes da coleta, e por isso, também foi excluído desta análise.  

A caracterização dos 14 pacientes avaliados no estudo se encontra na Tabela 3. A 

média de idade do grupo foi de 65.5 anos, com IMC médio de 23.85kg/m², e carga 

tabágica de 52.29 maços x ano.  
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Tabela 3 Caracterização dos pacientes com DPOC incluídos e concluintes do programa 

de exercícios. 

 DPOC 

(n=14) 

Idade  

(Mínimo - Máximo) 

65.5 
(60-76) 

Índice de massa corpórea (IMC) 

(kg/m²) 

 

23.85 
(15.2 – 28.44) 

Carga Tabágica  

(maços x ano) 

 

52.29 
(0-94) 

Sexo (M/F) 

 

7/7 

Função pulmonar ratio 

(VEF1/CVF)  

 

 

55 
(42-68) 

Função pulmonar 

(VEF1) 

 

 

42.36 
(25-68) 

Dados apresentados em Média (mínimo - máximo). 

5.2.2 Dados clínicos e laboratoriais dos pacientes com DPOC 

Os dados clínicos e laboratoriais do grupo de pacientes com DPOC nos dois 

períodos (pré e pós-programa de reabilitação) são apresentados na Tabela 4. Dos 

parâmetros analisados, o número de leucócitos apresentou significância estatística 

(p=0.02), comparando os dois momentos de coleta, demonstrando menores valores após 

a reabilitação. Os resultados dos questionários e do teste de caminhada, utilizados para 

avaliar a condição dos pacientes antes e depois do programa de exercícios foram 

significativamente diferentes, com valores menores nos questionários, demonstrando 

menos queixas de sintomas e estado geral, e valores maiores no teste de caminhada, 

demonstrando uma maior tolerância ao exercício. 
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Tabela 4 Dados clínicos e laboratoriais do grupo de pacientes com DPOC que concluíram 

o programa de reabilitação. 

 DPOC 

Pré-reabilitação 

(n=14) 

DPOC 

Pós-reabilitação 

(n= 14) 

 

p 

Proteína C Reativa  

(mg/L) 

6.22 

(2.3 – 12) 

14.19 

(0.5-112.5) 
0.82 

Leucócitos 

(mil/mm³) 

8.63 

(5.93 – 11.46) 

7.75 

(5.43 – 9.98) 
0.02 

Linfócitos 

(mil/mm³) 

2 

(1.08 – 2.94) 

1.86 

(0.82 – 3.45) 
0.2 

Hematócrito 

(%) 

41.21 

(34.9 – 50.1) 

41.25 

(34.2 – 49.8) 
0.93 

Hemoglobina 

(g/dL) 

13.82 

(11.4 – 17.9) 

13.71 

(11 – 17.2) 
0.59 

CAT 

(pontuação) 

21.8 

(13 – 34) 

16.67 

(4 – 28) 
0.0009 

mMRC 

(pontuação) 

2.85 

(2-4) 

2.21 

(1-3) 
0.03 

TC6 

(metros) 

395 

(216 – 689) 

445.5 

(348 – 758) 
0.001 

Dados apresentados em média (mínimo - máximo) 

5.2.3 Cultura de células para avaliação da linfoproliferação  

Na análise da linfoproliferação detectada pelo aumento da porcentagem de 

expressão de Ki67, verificamos que sem estímulo exógeno (“basal”), as células 

demonstraram uma proliferação semelhante entre o período pré e pós-reabilitação para as 

subpopulações de linfócitos T (CD3+), linfócitos T auxiliares (CD4+) e linfócito T 

citotóxicos (CD8) como mostra a Figura 15. 
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Figura 16 Porcentagem de células positivas para Ki67 na condição sem estímulo nas três subpopulações 

de linfócitos: T totais (CD3), T auxiliares (CD4) e T citotóxicos (CD8). 

Quando utilizado PHA verificamos o aumento da resposta linfoproliferativa no 

período pós-reabilitação (Figura 16), sendo significativamente diferente para as 

subpopulações de linfócitos T totais CD3+ (p = 0.03) e T auxiliares CD4+ (p = 0.02). 

Apesar de um pouco maior pós-reabilitação, a resposta proliferativa na população TCD8+ 

não sofreu efeito significativo do exercício. 
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Figura 17 Porcentagem de células positivas para Ki67 na condição estimulada com mitógeno PHA nas três 

subpopulações de linfócitos: T totais (CD3), T auxiliares (CD4) e T citotóxicos (CD8). Valores das 

porcentagens de expressão de Ki67 sem estímulo foram subtraídos. 
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Para as células estimuladas com lisado viral de CMV foi possível verificar 

aumento significativo em todos os pacientes, perceptível na população de linfócitos T 

CD3+ (p=0.0005) e linfócitos T CD4+(p=0.0012), e em menor nível em linfócitos T 

CD8+(p=0.0005), no período após o programa de reabilitação, evidenciando uma melhor 

resposta proliferativa das células (Figura 17). 
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Figura 18 Porcentagem de células positivas para Ki67 na condição estimulada com CMV nas três 

subpopulações de linfócitos: T totais (CD3), T auxiliares (CD4) e T citotóxicos (CD8). Valores das 

porcentagens de expressão de Ki67 sem estímulo foram subtraídos. 

 

Nas células estimuladas com H. Influenzae foi possível verificar melhora da 

resposta proliferativa na população de linfócitos TCD3+ (p=0.0058) e 

TCD4+(p=0.0034) (Figura 18). Porém, a resposta proliferativa da subpopulação de 

TCD8+ se mostrou menor, sugerindo que nestes pacientes antígenos de H. influenzae 

ativam preferencialmente linfócitos TCD4+. 
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Figura 19 Porcentagem de células positivas para Ki67 na condição estimulada com HAE nas três 

subpopulações de linfócitos: T totais (CD3), T auxiliares (CD4) e T citotóxicos (CD8). Valores das 

porcentagens de expressão de Ki67 sem estímulo foram subtraídos. 

 

5.2.4 Cultura de células para avaliação da apoptose 

Verificamos que na ausência de estímulo não há diferença entre as moléculas anti-

apoptóticas (Bcl-2), e moléculas pró-apoptóticas (Caspase-3) antes e depois do programa 

de exercício para nenhuma população de linfócitos. Da mesma forma quando estimuladas 

com PHA também não foi possível verificar mudança significativa na expressão das 

moléculas de apoptose para as subpopulações de linfócitos (Figura 19).  
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Figura 20 Expressão da molécula anti-apoptótica Bcl-2 e pró-apoptótica Caspase-3, sem estímulo exógeno 

(A), e estimulada com PHA (B) nos períodos antes e depois do programa de exercícios, para as três 

populações de linfócitos. 

5.2.5 Avaliação da quantidade de citocinas no soro de pacientes pré e pós programa 

de reabilitação 

Para a dosagem de citocinas no soro dos indivíduos em ambos os grupos foi 

realizada a técnica de Cytometric bead array de alta sensibilidade, que permite quantificar 

em fg/ml as citocinas na amostra. Foram escolhidas 7 citocinas, principalmente de perfil 

pró-inflamatório com exceção da IL-10: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12p70, TNF e IFN-γ. 

Dentre as citocinas avaliadas nota-se que a citocina predominante é a IL-8, tanto no 

período pré-reabilitação como no período pós-reabilitação (Tabela 5). A única citocina 

que exibiu diferença estatisticamente significante (p=0,03) foi IL-10. 
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Tabela 5 Dosagens séricas de citocinas no soro pré e pós-programa de reabilitação 

pulmonar. 

Citocinas 
Pré-reabilitação 

(n=14) 

Pós-reabilitação 

(n=14) 
p 

IL-1β 
1875 

(0-11714) 

2602 

(0-23694) 
1 

IL-6 
1412 

(125,8-4064) 

2459 

(0-9609) 
0.12 

IL-8 
7846 

(4398-14158) 

21035 

(1473-95890) 
0.95 

IL-10 
667,9 

(0-2257) 

1187 

(0-12597) 

0.03 

IL-12p70 
405 

(0-2207) 

1080 

(0-12430) 
0.81 

TNF 
1706 

(0-11049) 

3081 

(0-19700) 
0.91 

IFN -γ 
0 

(0-0) 

0 

(0-0) 
- 

Dados em média e interquartile range (fg/mL); Limites de detecção (fg/mL):  IL-10: 13.7;  IFN-: 66.7; IL-8: 

69.9; IL-1β: 48.4; IL-12p70: 12.6; IL-6: 68.4; TNF: 67.3. 
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6. Discussão 

Em nosso estudo quando comparamos pacientes com DPOC e tabagistas ativos, 

encontramos maiores níveis de proteína C reativa e menores quantidades de linfócitos nos 

pacientes com DPOC. Nossos dados corroboram os dados de Pinto-Plata et al.(144)  e 

Torres et al. (145) que também encontraram níveis altos de proteína C reativa em 

indivíduos DPOC estáveis quando comparados com tabagistas sem DPOC. Por outro 

lado, Torres et al. (145) comparando DPOC fumantes e DPOC ex-fumantes não verificou 

diferença nos níveis deste marcador, sugerindo que este aumento não estaria relacionado 

diretamente com o tabagismo.  A proteína C reativa é um marcador de avaliação do status 

inflamatório, proposto como um simples e útil marcador de vulnerabilidade, 

principalmente em populações idosas (146). De acordo com Musunuru et al. (147), altos 

níveis de proteína C reativa estão associados a menor desempenho físico, limitação 

funcional e incapacidade em pessoas idosas. Da mesma maneira Torres et al. (145) 

verificaram que em teste de caminhada de 6 minutos há uma correlação negativa entre os 

níveis de proteína C reativa e a distância percorrida em pacientes com DPOC. Resultados 

similares foram apresentados por Pinto-Plata et al. (144). A inflamação medida pela 

elevação da PCR pode então indicar que estes pacientes com DPOC possuem um maior 

status inflamatório, maior vulnerabilidade e descondicionamento físico, o que pode ser 

visto na diminuída capacidade funcional no período pré-reabilitação dos pacientes 

incluídos em nosso trabalho. 

O aumento de linfócitos nos indivíduos tabagistas sem DPOC também já foi 

descrito na literatura por Costabel et al. (148) ao realizarem caracterização das 

subpopulações de linfócitos entre grupo de tabagistas e não tabagistas. No estudo de Bijl 

et al. (149) o número absoluto de linfócitos se encontra aumentado em fumantes quando 

comparados a não fumantes, e a explicação deste aumento é sugerida pela estimulação 

constante destes linfócitos  nos tabagistas (150). Estes autores descreveram aumento de 

células CD3+ em tabagistas comparados a indivíduos não fumantes sugerindo a 

participação destas células na resposta inflamatória. Outros trabalhos descrevem aumento 

de linfócitos, principalmente TCD8+ nos indivíduos com DPOC, porém não há diferença 

quando comparados pacientes com DPOC tabagistas com DPOC não tabagistas (151, 

152), o que sugere que o número de linfócitos totais não tenha relação com a DPOC, já 

que na doença somente os linfócitos de subpopulações específicas estão alterados.  
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 Telômeros são complexos de proteína do DNA que revestem o final dos 

cromossomos com intuito de manter a estabilidade durante o processo de divisão celular. 

São repetições não codificantes de TTAGGG que protegem o cromossomo contra 

degradação, fusão ou recombinação atípica (153). Quando há divisão celular, os 

telômeros não são totalmente replicados devido à limitação da DNA polimerase em 

completar a replicação dos finais de moléculas lineares, o que leva ao encurtamento destas 

estruturas (154). Nas células somáticas o tamanho do telômero é dinâmico, e a cada 

divisão celular cerca de 20 a 200 pares de bases são perdidos (155).  

Em nossos resultados verificamos o encurtamento do telômero de linfócitos TCD3 

e TCD8+ em pacientes com DPOC quando comparados com tabagistas sem a doença, 

corroborando dados de Rode et al. (156) que encontraram uma associação moderada entre 

encurtamento do telômero e declínio da função pulmonar; provavelmente esta associação 

apenas moderada foi devida a uma sub-representação dos casos mais graves. Em nosso 

estudo houve pareamento entre as idades do grupo tabagista e DPOC, corroborando outro 

dado importante do trabalho de Rode et al. que mostra a importância de um ajuste por 

idade quando são associados DPOC e encurtamento do telômero. Savale et al. (88) 

também encontraram menor comprimento de telômero em leucócitos de paciente DPOC 

comparados com controles (fumantes e não fumantes). Nosso estudo amplia os resultados 

de Sadr et al. (157), que descreveram também menor comprimento do telômero de 

leucócitos de pacientes com DPOC, quando comparados a controles (fumantes e não 

fumantes), porém, não verificaram diferença quando os controles foram separados em 

fumantes e não fumantes. 

Ao contrário de nosso estudo, Morlá et al.(158) conseguiram estabelecer uma 

curva dose resposta para o encurtamento do telômero e a carga tabágica dos participantes 

do estudo, porém não conseguiram demonstrar um efeito do cigarro no comprimento do 

telômero de acordo com a presença ou ausência de DPOC. Também diferentemente de 

nosso estudo, Boyer et al.(159) observaram que pacientes com DPOC possuem 

encurtamento do telômero, mas indivíduos fumantes também apresentaram encurtamento 

mesmo com espirometria normal.  

A variabilidade de resultados encontrados entre os vários estudos de telômero na 

literatura podem se dever a diferenças metodológicas. Por exemplo, nosso estudo e o de 

Morlá et al(158) utilizaram a metodologia de Flow-fish. Outros estudos como os de (88, 
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156, 157, 159)) utilizaram qPCR para análise do comprimento do telômero. Este método 

apresenta porcentagens de erro maiores, variando entre 6,45-28% enquanto a técnica de 

Flow-fish apresenta erros de no máximo 3,3%, sendo considerada uma técnica de melhor 

desempenho para aferir comprimento do telômero (160). Além do aspecto metodológico, 

nosso estudo é, até onde vai nosso conhecimento, o primeiro a avaliar o comprimento do 

telômero nas diferentes subpopulações de linfócitos, aspecto relevante pois cada 

subpopulação tem funções e participações diferenciadas na resposta imune. Na DPOC os 

linfócitos pulmonares estão frequentemente ativados (70) e são capazes de secretar 

mediadores implicados na patogênese da doença (63). Os linfócitos T transitam entre o 

foco inflamatório e órgãos e linfonodos, sendo que parte destas células extravasa para a 

circulação linfática e sanguínea (161). A maioria dos estudos indica que os linfócitos 

TCD8+ possuem um importante papel no desenvolvimento e progressão da doença (33, 

61, 81), e, deste modo, parecem ser os mais envolvidos na resposta, passando por diversos 

ciclos replicativos, e, portanto com maior encurtamento do telômero. Porém, linfócitos 

CD4+ são os principais responsáveis pela orquestração do processo imunológico através 

da secreção de citocinas com capacidade de amplificar a resposta inflamatória e estimular 

outras células do sistema imune, além de auxiliar na promoção da sobrevivência das 

células TCD8+ e na diferenciação de linfócitos B(162). Portanto, os linfócitos TCD4+ 

apesar de possuírem importantes funções na resposta imunológica parecem estar menos 

ativos na DPOC o que talvez explique, em parte, o menor encurtamento do telômero 

comparado com os linfócitos TCD8+.  

A inflamação é uma resposta fisiológica complexa a estímulos deletérios como 

injúria e infecção. Este processo pode ser agudo como resultado de um estímulo 

transitório, ou persistente no caso de um estado crônico. A inflamação crônica pode 

causar apoptose e necrose celular, facilitar a liberação de potentes espécies reativas de 

oxigênio como superóxido, radicais hidroxila e peróxido de hidrogênio (163, 164) 

Deste modo, o ambiente pro-inflamatório encontrado nos pacientes com DPOC, 

como documentado pelo aumento de citocinas pró-inflamatórias encontradas no soro 

pode ser parcialmente responsável por este encurtamento. Nossos resultados 

demonstrando níveis altos de IL-1β, IL-6, IL-8 e IL-12p70 estão de acordo com 

evidências de que pacientes com DPOC comparados com controles saudáveis possuem 

níveis aumentados de proteína C reativa, fibrinogênio, leucócitos e TNF-α, indicando 

uma inflamação persistente presente nestes pacientes (165). O meio celular tem um papel 
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importante na regulação do tamanho do telômero e na atividade da telomerase. In vitro, 

o estresse oxidativo pode levar ao encurtamento do telômero, assim como antioxidantes 

podem desacelerar este processo (166).   

IL-1β é um mediador de resposta inflamatória produzida por fagócitos 

mononucleares ativados, neutrófilos, células epiteliais e células endoteliais. Esta citocina 

requer dois sinais, o primeiro que ativa a transcrição gênica, e um segundo que ativa o 

inflamassomo que irá clivar o precursor e gerar a citocina madura (167). É um potente 

ativador de macrófagos alveolares em pacientes com DPOC, e está correlacionada com a 

gravidade da doença (168, 169). Samei et al. (169) encontraram níveis aumentados de IL-

1β em pacientes moderados, graves e muito graves. Sapey et al. (170) demonstraram que 

há níveis aumentados desta citocina não somente em pacientes com DPOC estáveis, mas 

também durante exacerbações. Além disso, há uma correlação significativa com o FEV1, 

sugerindo um papel no aspecto clínico da gravidade da doença. A produção desta citocina 

é induzida pelo tabagismo, e está envolvida na inflamação e produção de diversos 

mediadores, sendo um importante mecanismo no desenvolvimento da DPOC em 

indivíduos suscetíveis (171). 

IL-6 é uma citocina importante nas respostas inflamatórias apresentando efeitos 

locais e sistêmicos, induz a síntese hepática de mediadores inflamatórios e a diferenciação 

de linfócitos TCD4+ produtores de IL-17, além de estimular a produção de neutrófilos 

pela medula óssea (167). Esta citocina é produzida por fagócitos mononucleares, células 

endoteliais, células epiteliais e fibroblastos em resposta a diversos estímulos como 

alérgenos, vírus respiratórios, e exercício (172). Grubek-Jaworska et al. (173) e Eickmeier 

et al. (174) encontraram aumento dos níveis de IL-6 no escarro de pacientes com DPOC, 

apresentando forte correlação inversa com a porcentagem de VEF1.  Estudo longitudinal 

de 3 anos sobre marcadores inflamatórios de pacientes com DPOC verificou aumento de 

IL-6 sérica, sendo este marcador, juntamente com outros marcadores (PCR, IL-8, 

fibrinogênio, CCL18, DP-D) capazes de prever variáveis de piora clínica (175). Também 

foi descrito associação de altos níveis de IL-6 com a piora clínica nos pacientes com 

DPOC (176). Estudo avaliando a exposição de epitélio pulmonar à fumaça de cigarro 

mostrou indução da produção de IL-6 pelas células epiteliais expostas (177). Deste modo 

a literatura sugere o importante papel da IL-6 como moduladora da função pulmonar na 

patogênese da DPOC.  
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IL-10 é uma potente citocina anti-inflamatória, com papel central nos processos 

infecciosos, limitando a resposta imune a patógenos e consequentemente prevenindo 

dano ao hospedeiro. Diversas células da imunidade inata e adaptativa produzem esta 

citocina, e diferentes estímulos modulam o nível de IL-10 produzida em uma célula. A 

indução da produção de IL-10 em algumas situações pode estar atrelada à produção de 

citocinas pró-inflamatórias, como um mecanismo regulador, pois as vias de produção 

podem regular negativamente a expressão de moléculas pró-inflamatórias (178). Na 

literatura há dados descrevendo menores níveis de IL-10 no escarro de pacientes com 

DPOC comparados com controles fumantes e não fumantes, porém o mesmo trabalho vai 

de acordo com nossos dados descrevendo níveis aumentados de IL-10 no sangue destes 

mesmos pacientes em comparação com os mesmos grupos controles (179). Entretanto, 

Zhang et al. (180) encontraram níveis semelhantes de IL-10 entre pacientes com DPOC 

e fumantes, havendo diminuição desta citocina somente quando os DPOC foram 

comparados a indivíduos não tabagistas. Em nosso estudo, diferentemente, verificamos 

menores níveis desta citocina nos indivíduos tabagistas sem DPOC. Feng et al. (181) 

descreveram que em escarro induzido há menores níveis de IL-10 em pacientes com 

DPOC em exacerbação, concordando com os dados de Maneechotesuwan et al. (182) que 

descreveram esta mesma diminuição porém em pacientes com DPOC estáveis. No 

trabalho de Pinto-plata et al. (183) os autores descreveram um perfil de biomarcadores 

por microarray, cuja a expressão foi capaz de distinguir pacientes com DPOC e pacientes 

tabagistas ou não tabagistas sem DPOC, demonstrando níveis mais altos de TNF-α, IL-

10, IL-8, IL-1β e IL-17 nos pacientes com DPOC. O aumento de IL-10 nos pacientes com 

DPOC possivelmente reflete mecanismo regulador da inflamação exacerbada presente 

nos pulmões destes pacientes. 

IL-12p70 é produzida por fagócitos apresentadores de antígenos em resposta à 

infecções microbianas e malignidade via estimulação da imunidade inata e adaptativa 

(184). É uma citocina indutora primordialmente de linfócitos Th1 associados à resposta 

inflamatória protetora contra infecções intracelulares e câncer (185). Gessner et al. (186) 

descreveram altos níveis de IL-12p70, IL-10, IL-8, IL-6 e TNF-α no ar exalado 

condensado de pacientes com DPOC comparados com tabagistas, e controles não 

tabagistas, assim como em nossos resultados no soro destes pacientes.  Nos pacientes com 

DPOC há um impacto combinado de leucócitos ativados, células endoteliais e epiteliais 

que geram mediadores levando a um influxo de células inflamatórias, que promove 
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remodelamento e dano tecidual, esta citocina pode estar aumentada devido a destruição 

do parênquima pulmonar, que aumenta a susceptibilidade a infecções, sendo necessário 

um influxo de células Th1 para a defesa contra microrganismos.  

Ao realizar a fenotipagem das subpopulações de linfócitos verificamos que não 

houve diferença entre as porcentagens de células naive, memória central, memória efetora 

e células TEMRA para TCD4+. Entretanto, na subpopulação de células TCD8+ verificamos 

maior porcentagem de células TEMRA nos pacientes com DPOC e maiores porcentagens 

de células de memória efetora, e memória central nos tabagistas.  

São muitos os estudos que analisam as diferentes subpopulações de linfócitos, 

porém uma grande diversidade de marcadores e amostras biológicas (sangue, lavado 

bronquioalveolar, escarro, etc) foram utilizados para esta avaliação. Diferentemente de 

nosso estudo, Urbanowicz et al. (187) encontraram na população de linfócitos TC8+ 

maiores quantidades de células terminalmente diferenciadas (TEMRA) em indivíduos 

saudáveis comparados com pacientes com DPOC; além disso verificaram uma tendência 

a maiores quantidades de células de memória e menores quantidades de células naive nos 

pacientes com DPOC. Estes resultados discordantes podem ser explicados pela utilização 

de diferentes marcadores de superfície para definição das subpopulações. Em nosso 

estudo não utilizamos a molécula de superfície CD62L, importante na migração celular 

para órgãos linfoides secundários e na ativação celular, mas utilizamos o marcador CCR7, 

também responsável por esta migração e expresso constitutivamente por células naive e 

memória central. Nossos resultados corroboram os de Freeman et al. (67) que também 

encontraram aumento de células TEMRA CD45RA+CCR7- em biópsias pulmonares de 

pacientes com DPOC. Nossos dados também corroboram os de Mustimbo et al. (188) que 

encontraram menores níveis de células de memória central e memória efetora em 

pacientes com DPOC quando comparados com tabagistas. É interessante ressaltar que os 

marcadores utilizados para a delimitação das populações nestes dois trabalhos foram os 

mesmos utilizados em nosso trabalho. Já Paats et al. (189) utilizaram apenas o marcador 

CD45RO e CD45RA para verificar células de memória e naive, assim como em nosso 

estudo, não encontraram diferenças na subpopulação de linfócitos TCD4+ entre pacientes 

com DPOC e indivíduos saudáveis, mas diferentemente de nossos resultados, também 

não encontraram alterações no compartimento de linfócitos TCD8+. No estudo de Bree 

et al. (190) não foram encontradas diferenças entre as populações no sangue periférico, 

porém no pulmão foi possível verificar menores quantidades de células de memória 
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central, e maiores quantidades de células de memória efetora demonstrando uma 

compartimentalização das subpopulações de linfócitos. Schaberg et al. (150) e Tanigawa 

et al. (191) verificaram que tanto as células naive (CD45RA+) como as células de 

memória (CD45RO+) estavam aumentadas nos tabagistas quando comprados com não 

tabagistas. Deste modo podemos verificar, como já estabelecido na literatura, que a 

utilização de um único marcador (RA/RO) não é suficiente para determinar o fenótipo 

(naive ou memória) de uma célula. Coletivamente, estes trabalhos sugerem a hipótese de 

uma diminuída resposta celular sistêmica nos pacientes com DPOC, com células 

fenotipicamente exauridas e com capacidade funcional comprometida, que pode levar a 

uma menor qualidade/eficiência da resposta imune a patógenos, aumentando o risco de 

infecções respiratórias e, consequentemente, de episódios de exacerbações. 

As células de memória central e memória efetora possuem alta responsividade à 

estimulação antigênica, porém o potencial de expansão diminui das células de memória 

central para células de memória efetora, sendo as de mais baixa resposta as células 

terminalmente diferenciadas que re-expressam CD45RA(TEMRA). Essa proliferação 

diminuída está correlacionada com a diminuição do comprimento do telômero e com o 

aumento da propensão à apoptose (192). Deste modo, moléculas co-estimulatórias 

poderiam auxiliar na superação desta limitação intrínseca das células induzindo à maior 

atividade da telomerase e a maior expressão de moléculas pró-apoptóticas, que 

contribuiriam para a eliminação destas células exauridas e pouco funcionais do sangue 

(193, 194). Quando há estímulo antigênico persistente, a cada ciclo de ativação há uma 

irreversível e progressiva diminuição da expressão de CD28, o que leva a um acúmulo de 

células T exauridas com tamanhos de telômero críticos (195). Nossos achados 

corroboram dados da literatura que descrevem que as células CD8+CD28- e CD4+CD28- 

estão aumentadas em pacientes com DPOC, e sua expansão está comumente associada à 

exposição a inalantes nocivos que induzem injúria epitelial e levam à desregulação da 

resposta imunológica (28). Ekberg-Jansson et al. (196) avaliaram lavado 

bronquioalveolar e também encontraram menores números de células CD8+ CD28+ em 

tabagistas comparados com não fumantes. Altas quantidades de células CD8+CD28- 

foram encontradas em pacientes com DPOC quando comparados a indivíduos saudáveis 

no trabalho de Hodge et al. (82), assim como no trabalho de Gadgil et al. (97). Porém 

discordando de nosso trabalho Reyes et al. (197) encontrou quantidades semelhantes de 

CD28 entre pacientes com DPOC, tabagistas e não tabagistas.  



69 

 

Deste modo podemos verificar que os pacientes com DPOC possuem um 

microambiente com características pró-inflamatórias, maior proporção de células 

exauridas, e com capacidades funcionais diminuídas (ex: resposta linfoproliferativa), 

comprometendo o desenvolvimento de uma resposta imunológica competente e 

aumentando o risco de episódios de exacerbação. Uma observação interessante foi a de 

que tabagistas que não desenvolveram DPOC aparentemente não têm os mesmos efeitos 

imunológicos desencadeados pelo cigarro, e conseguem manter suas células 

fenotipicamente íntegras. Entretanto, neste estudo não foi avaliada a funcionalidade das 

células nestes tabagistas livres de DPOC. 

Quanto o efeito do exercício nos pacientes com DPOC, como esperado, na 

comparação entre o período pré e pós-reabilitação verificamos menores quantidades de 

leucócitos, menores pontuações nos questionários de sintomas, e maiores distâncias 

percorridas no teste de caminhada de 6 minutos após conclusão do programa de 

reabilitação.  

O paciente com DPOC é caracterizado como sendo um indivíduo debilitado, 

comumente com sintomas de depressão e ansiedade. A progressão da DPOC leva a 

limitações funcionais que dificultam o indivíduo a completar suas atividades de vida 

diária, entrando em um ciclo vicioso de inatividade e descondicionamento físico, com 

dispneia em atividades leves e deterioração do status de saúde (198). Os efeitos pós-

exercício na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, e nos questionários 

de sintomas corroboram com a literatura de acordo com Güell et al. (199) e Torres et al. 

(200), que também verificaram melhora nestes resultados durante e após o programa 

completo. A melhora no questionário CAT e no teste de caminhada de 6 minutos após o 

programa de exercícios, também foi verificada por Carvalho, Brunetto e Paulin (201). 

Após exercício prolongado ou repetições de exercício há diminuição do número e 

funcionalidade dos leucócitos. Esta diminuição pode ser explicada em parte pelo  aumento 

dos hormônios de estresse durante o exercício (202). Além disso, durante o exercício há 

aumento da produção de espécies reativas de oxigênio que podem prejudicar a função de 

algumas células do sistema imune (203). No estudo de Van Helvoort et al. a leucocitose 

em resposta ao exercício nos pacientes com DPOC e nos indivíduos saudáveis parece 

seguir os mesmos padrões, porém esta resposta inflamatória foi ainda mais acentuada nos 

pacientes com DPOC (128). Mercken et al. mostraram que um programa de reabilitação 

pulmonar está associado a diminuição do estresse oxidativo induzido pelo exercício, 
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acompanhado por uma significativa melhora da capacidade de exercício nos pacientes 

com DPOC (204).   

Nossos resultados de avaliação da linfoproliferação, para as células estimuladas 

com mitógeno (PHA) e antígenos (CMV e HAE) mostraram uma significativa melhora 

na resposta linfoproliferativa dos pacientes no período pós-reabilitação, assim como 

maiores níveis da citocina imunoreguladora IL-10.  

Sabe-se que o sistema imunológico pode ser influenciado agudamente, e em 

menor grau cronicamente, pelo exercício, sendo que o exercício leve ou moderado 

aumenta a vigilância imunológica e a proteção do trato respiratório superior (205). De 

fato, nossos resultados também sugerem esta possibilidade, ao mostrar uma influência 

positiva do exercício na imunidade, com melhora da resposta proliferativa de linfócitos.  

Não foram encontrados estudos na literatura que investiguem parâmetros 

funcionais do sistema imune após um programa de reabilitação pulmonar, exceto aqueles 

que envolvem dosagens de citocinas séricas, sendo que nestes são principalmente 

descritos os efeitos agudos do exercício após intervenções curtas (menores que 2 

meses).Os estudos de Abe et al. e de Stankiewicz et al. (19, 206) demonstraram alta 

proliferação com o estímulo de PHA em pacientes com DPOC da mesma forma que em 

nosso pacientes na avaliação pré-reabilitação, porém em  contradição com os achados de 

Reyes et al. que verificaram resposta proliferativa baixa com estímulos inespecíficos 

(PHA e anti-CD3) em pacientes com DPOC comparados com controles saudáveis não 

fumantes e ex-fumantes (197). A baixa resposta proliferativa para H. Influenza 

encontrada em nosso trabalho também foi vista por Abe et al., que descrevem diminuição 

da resposta proliferativa para um antígeno específico (P6) de H. influenzae em portadores 

de DPOC (19). Outros autores encontraram aumento da resposta proliferativa após 

exercício, porém apenas indivíduos adultos saudáveis foram estudados (207) (208). 

Entretanto mesmo neste aspecto a literatura é controversa pois outros autores encontraram 

diminuição da resposta proliferativa pós-exercício agudo de intensidade moderada e alta 

em indivíduos saudáveis (209, 210).  

A explicação para essa heterogeneidade de resultados pode estar relacionada a 

mudança na proporção de subpopulações celulares do sangue após o exercício, ocorrendo 

um maior influxo de células NK, não respondedoras para PHA, o que pode contribuir 

para a diminuição da resposta proliferativa. Além disso, diversas técnicas estão 

disponíveis para o estudo da proliferação, sendo cada uma delas diferente quanto a 
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sensibilidade/especificidade para cada tipo celular, e condições de manutenção das 

células (211, 212). Além disso, os trabalhos envolvendo exercício e DPOC avaliam quase 

exclusivamente parâmetros de melhora da capacidade física e/ou parâmetros 

espirométricos, enquanto nosso trabalho parece ser pioneiro ao relacionar aspectos 

funcionais de imunidade celular como proliferação de linfócitos e secreção de citocinas 

em sobrenadantes de cultura antes e após programa de reabilitação pulmonar.  

O encurtamento dos telômeros proporciona um bom marcador de capacidade de 

replicação, já que há uma relação estreita entre comprimento do telômero e capacidade 

de replicação, podendo indicar a saída do ciclo celular por atingir um número crítico de 

repetições teloméricas (213). Células com maior comprimento de telômero possuem 

melhor capacidade replicativa após estimulação in vitro (214), o que pode explicar as 

baixas taxas proliferativas nos pacientes com DPOC, já que nossos pacientes com DPOC 

apresentaram linfócitos circulantes com  comprimentos de telômero mais curtos e maior 

proporção de linfócitos com características fenotípicas de exaustão e baixa resposta 

proliferativa. Para confirmar esta hipótese, as mesmas avaliações deverão realizadas em 

indivíduos saudáveis, para permitir a comparação entre adultos saudáveis não fumantes, 

adultos fumantes sem DPOC, e adultos fumantes que desenvolveram DPOC. 

O envelhecimento saudável e a DPOC apresentam características comuns como 

diminuição da função pulmonar, hiperinsuflação e dilatação do espaço aéreo. Além disso, 

as duas situações estão relacionadas com desregulação imunonológica, com aumento dos 

níveis de citocinas pró-inflamatórias na circulação de idosos saudáveis e DPOC e nos 

pulmões de indivíduos DPOC, e aumento de neutrófilos e macrófagos, principalmente 

nos pulmões e vias aéreas. Deste modo a DPOC pode ser considerada um fenótipo de 

senescência acelerada, com o aparecimento de persistente ativação da imunidade inata, e 

resposta pró-inflamatória (28). Os resultados apresentados aqui não somente são 

consistentes como expandem este conceito.  

O perfil de citocinas do paciente DPOC encontrado em nosso trabalho revela 

quantidades aumentadas de citocinas pró-inflamatórias. Na literatura alguns trabalhos 

descrevem diminuição de IL-6, IL-8 e IL-4 após teste de caminhada de 6 minutos, ou 

após teste de esforço incremental (215, 216); nenhum estudo entretanto analisa estes 

parâmetros após um programa de reabilitação regular e programado. Mesmo assim, a 

literatura é controversa pois outros autores descrevem aumento de IL-6 e do estresse 



72 

 

oxidativo após teste de caminhada de 6 minutos e teste de esforço máximo (217). Em 

relação à IL-10, Davidson et al. (215) encontraram tendência à diminuição dos níveis de 

IL-10 após exercício agudo. Já Otag et al. (218) avaliaram sedentários e praticantes de 

atividade física e não verificaram alterações nos níveis de IL-10 nos indivíduos 

sedentários, porém ocorreu uma significativa diminuição deste níveis nos praticantes de 

atividade física. Verificou-se que o exercício físico é responsável por elevar a expressão 

de IL-6 no músculo ativo e este por sua vez induziria elevação dos níveis sistêmicos de 

IL-10 (219). Essa informação sugere um possível mecanismo para nossa observação de 

aumento dos níveis de IL-10 após o programa de reabilitação.  Nossa interpretação é que 

este aumento seria benéfico ao paciente com DPOC devido ao potencial imunoregulador 

desta citocina, o que favoreceria uma melhor resposta proliferativa a antígenos. 
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7 Limitações do estudo 

O estudo realizado teve algumas limitações. Os marcadores utilizados para a 

realização da fenotipagem dos linfócitos poderiam ter sido melhorados com adição de 

marcadores como CD27, CD62L e CD45RO. Durante o andamento do projeto vimos a 

necessidade da inclusão de um grupo controle adicional, constituído de idoso saudáveis 

não fumantes para a comparação do comprimento do telômero e fenotipagem, e que já 

está em andamento. Além disso, na marcação para avaliação da proliferação celular 

poderíamos ter utilizado marcadores como CD25 e CD38, para verificar se as células que 

exibiram proliferação celular estavam adequadamente ativadas pós reabilitação ou se 

havia um declínio destas moléculas demonstrando uma resposta imune prejudicada no 

período pré-reabilitação. Finalmente, quanto a comparação pré e pós reabilitação 

poderíamos ter avaliado o nível de atividade física dos participantes via utilização de 

equipamentos como pedômetro ou questionário validados como IPAQ para garantir que 

estes indivíduos eram regularmente inativos antes da reabilitação pulmonar.  
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8 Conclusões 

Os dados deste estudo sugerem que pacientes com DPOC comparados com 

tabagistas sem DPOC apresentam uma maior proporção de células com perfil de exaustão, 

provavelmente relacionada microambiente pró-inflamatório encontrado nestes 

indivíduos. Estas células apresentam menor capacidade funcional, como exemplificado 

pelas baixas respostas proliferativas antígenos-específicas, sugerindo um possível 

mecanismo associado ao maior número de infecções e risco de episódios de exacerbação 

neste pacientes. Podemos sugerir também que a principal subpopulação sujeita a estas 

alterações é a subpopulação de células TCD8+ no pulmão, fundamentais na 

imunopatogenia da lesão pulmonar nos pacientes com DPOC. Entre as alterações 

encontradas nesta subpopulação estão: 

- menor comprimento relativo do telômero;  

-maior porcentagem de células TEMRA; 

-menor porcentagem de células de Memória;  

Além disso, os maiores níveis de citocinas pró-inflamatórias encontradas no soro 

dos pacientes com DPOC (que tabagistas sem DPOC) sugerem um estado pró-

inflamatório exacerbado nestes pacientes. 

Finalmente, o programa de reabilitação foi capaz de melhorar alguns parâmetros 

da resposta imunológica, como a resposta de linfócitos a diferentes estímulos, incluindo 

antígeno de NTI H. influenzae, umas das principais bactérias causadoras de infecções 

respiratórias em pacientes com DPOC. Os mecanismos que explicam esta modificação 

podem estar relacionadas à melhora do ambiente pró-inflamatório, sugerido pelo aumento 

da IL-10, ou por outros mecanismos não estudados aqui, como diminuição do estresse 

oxidativo, melhora da atividade citotóxica de células TCD8+ ou células NK. 
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