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RESUMO 



 

 

 
Arantes-Costa FM. Efeitos do resíduo da queima de óleo diesel (ROFA) 

e da inflamação pulmonar alérgica crônica em três linhagens de 

camundongos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2007. 

 
Neste estudo, foram realizados três experimentos distintos (1) analisando os 

efeitos da administração de material particulado em camundongos BALB/c 

com inflamação pulmonar alérgica crônica induzida por ovalbumina; (2) 

comparando camundongos AIRmax e AIRmin com inflamação pulmonar 

alérgica crônica induzida por ovalbumina; (3) comparando camundongos 

AIRmax e AIRmin que receberam material particulado (resíduo da queima de 

óleo diesel - ROFA) por via intranasal. Para a indução da inflamação 

pulmonar alérgica crônica, os camundongos foram sensibilizados com 

ovalbumina (OVA) através de duas injeções intraperitoneais de alérgeno 

com o adjuvante hidróxido de alumínio (dias 0 e 14) e quatro inalações de 

OVA 1% (dias 22, 24, 26 e 28). Os animais que foram expostos ao material 

particulado, receberam ROFA (60 µg) nos dias 0, 2, 4 e 6 no experimento do 

efeito do material particulado ou nos dias dos desafios com OVA no 

experimento do efeito da administração de material particulado em animais 

com inflamação pulmonar induzida pela OVA. Os grupos controle foram 

tratados com solução salina 0,9 % seguindo o mesmo protocolo. Quarenta e 

oito horas após o último desafio, a responsividade pulmonar foi medida por 

broncoprovocação àr metacolina através da pletismografia de corpo inteiro, 

após a qual os animais foram sacrificados e tiveram os pulmões removidos 



 

 

para analise histológica. O estudo realizado com animais BALB/c para 

análise dos efeitos do material particulado sobre a resposta inflamatória 

induzida pela ovalbumina mostrou um aumento de responsividade nos 

animais inflamados e co-expostos ao material particulado, sem efeito sobre a 

inflamação ou remodelamento epitelial induzidos pela OVA. A exposição ao 

material particulado por si só levou a uma diminuição da área ocupada por 

células ciliadas e a um aumento da responsividade pulmonar. O experimento 

realizado com camundongos das linhagens AIRmax e AIRmin para estudar 

eventuais diferenças entre a resposta destas linhagens à inflamação 

pulmonar crônica induzida pela OVA mostrou uma maior susceptibilidade 

dos animais AIRmin, com maior infiltrado eosinofílico nas vias aéreas e 

responsividade pulmonar. Por outro lado, o estudo realizado para verificar a 

ação do material particulado nas linhagens AIRmax e AIRmin mostrou um 

intenso remodelamento epitelial, com infiltrado macrofágico ao redor das 

vias aéreas de ambas as linhagens, porém os animais AIRmin apresentaram 

maior responsividade pulmonar que os AIRmax quando expostos ao material 

particulado. Assim pudemos concluir que (1) a exposição ao material 

particulado na presença de inflamação pulmonar alérgica crônica amplifica o 

remodelamento epitelial e a responsividade pulmonar; o background 

genético influencia (2) a inflamação eosinofílica e a responsividade pulmonar 

induzidas pela inflamação alérgica crônica bem como (3) a responsividade 

pulmonar induzida pela exposição ao material particulado. 

 
 
 



 

 

Descritores: modelos animais; asma; material particulado; 

inflamação, pulmão; reatividade brônquica; mucosa respiratória; 

camundongos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 



 

 

 

Arantes-Costa FM. Effects of residual diesel oil fly ash (ROFA) and 

pulmonary allergic chronic inflammation in tree lines of mice [thesis]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007.  

 

In this study, three distinct experiments were performed (1) examining the 

effects of administration of particulate matter in BALB/c mice with chronic 

allergic pulmonary inflammation induced by ovalbumin; (2) comparing 

AIRmax and AIRmin mice with chronic allergic pulmonary inflammation 

induced by ovalbumin; (3) comparing AIRmax and AIRmin mice receiving 

particulate matter (residue from the burning of diesel oil - ROFA) intranasally. 

For the induction of chronic allergic pulmonary inflammation, the mice were 

sensitized to ovalbumin (OVA) through two intraperitoneal injections of 

allergen with adjuvant aluminum hydroxide (days 0 and 14) and four 

inhalations of OVA 1% (days 22, 24, 26 and 28). The animals that were 

exposed to particulate matter received ROFA (60 µg) on days 0, 2, 4 and 6 in 

the study of the effect of the particulate matter or after the challenges with 

OVA in experiment of the effect of administration of particulate matter in 

animals with pulmonary inflammation induced by OVA. The control groups 

were treated with saline 0.9% following the same protocol. Forty eight hours 

after the last challenge, pulmonary responsiveness was measured through 

broncoprovocation to methacholine by whole body plethysmography, after 

which the animals were sacrificed and the lungs were removed for histologic 

analysis. The study conducted on animals BALB/c for analysis of the effects 



 

 

of particulate matter on the inflammatory response induced by ovalbumin 

showed an increase of responsiveness in animals with allergic inflammation 

and exposed to the particulate matter, without effects on inflammation or 

epithelial remodeling induced by OVA. Exposure to particulate matter led to a 

reduction in the area occupied by ciliated cells and increased lung 

responsiveness. The experiment in AIRmax AIRmin mice to study possible 

differences in the response of these strains to chronic lung inflammation 

induced by OVA showed greater susceptibility of AIRmin, with more 

eosinophilic infiltration in airway and greater lung responsiveness. The study 

to check the action of particulate matter in the lines AIRmax and AIRmin 

showed an intense epithelial remodeling, with macrophagic infiltrate around 

the airways of both strains. However, AIRmin mice had higher pulmonary 

responsiveness than AIRmax when exposed to particulate matter. We 

conclude that (1) exposure to particulate matter in the presence of chronic 

allergic pulmonary inflammation amplifies the epithelial remodeling and 

pulmonary responsiveness; the genetic background influences (2) the 

pulmonary responsiveness and eosinophilic inflammation induced by chronic 

allergic inflammation and (3) the pulmonary responsiveness induced by 

exposure to particulate matter. 

 

 

Keywords: animal models; asthma; particulate matter; inflammation; 

lung; respiratory mucosa; bronchial hyperreactivity; mice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Asma – Definição e epidemiologia 

 

 

A asma é definida como: “distúrbio inflamatório crônico das vias 

aéreas, no qual diversas células e elementos celulares exercem importante 

papel. O quadro de inflamação crônica está associado à hiperresponsividade 

das vias aéreas que leva a episódios recorrentes de chiado, dispnéia e 

tosse, principalmente à noite ou no início da manhã. Esses episódios estão 

associados à obstrução ao fluxo de ar, que é reversível, pelo menos 

parcialmente, espontaneamente ou após tratamento (1). 

 

A asma é um problema mundial. Esta síndrome afeta cerca de 300 

milhões de indivíduos, com mortalidade mundial de aproximadamente 250 

mil doentes por ano. Estima-se que a prevalência mundial seja entre 1 e 

18%, dependendo do país estudado. Embora existam evidências de que a 

prevalência da asma esteja aumentando em alguns países, em outros ela já 

está estabilizada (1). 
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1.2 Asma – Fisiopatologia 

 

 

A inflamação constitui o mais importante fator fisiopatológico da asma. 

É resultante de interações complexas entre células inflamatórias, 

mediadores inflamatórios e células estruturais das vias aéreas.  

 

A primeira etapa para o desenvolvimento da asma é a sensibilização 

a algum antígeno. As células dendríticas presentes na mucosa brônquica 

atuam como apresentadoras de antígenos (2). A interação dessas células 

com linfócitos T auxiliadores faz com que, em indivíduos atópicos, os 

linfócitos B sejam estimulados, produzindo imunoglobulinas E (IgE), que 

liberadas na circulação se ligam a receptores de alta afinidade presentes nos 

mastócitos (3). Em conseqüência deste processo, nos próximos contatos 

com agentes desencadeantes, a grande maioria dos pacientes asmáticos 

desenvolve uma fase imediata e uma tardia. A fase imediata se instala em 

poucos minutos e é caracterizada fundamentalmente pela obstrução de vias 

aéreas. O principal fator da obstrução brônquica, nesta fase, é a contração 

da musculatura lisa brônquica (4). A fase tardia ocorre em aproximadamente 

60% dos indivíduos, de 3 a 7 horas depois do contato com o alérgeno, e está 

associada a hiperresponsividade brônquica e a inflamação eosinofílica das 

vias aéreas (5). 
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A inflamação das vias aéreas na asma é persistente, mesmo que os 

sintomas sejam esporádicos, e a relação entre a gravidade da asma e a 

intensidade da inflamação não está completamente esclarecida (6). A 

inflamação afeta todas as vias aéreas incluindo, na maioria dos pacientes, 

as vias aéreas superiores e nariz, embora seus efeitos fisiopatológicos 

sejam mais evidentes em brônquios.  

 

O padrão de inflamação característico encontrado em doenças 

alérgicas como a asma apresenta mastócitos ativados, maior número de 

eosinófilos ativados, e um aumento no número de receptores em células T.  

 

Os mastócitos ao serem ativados na mucosa liberam mediadores 

broncoconstritores, como histamina, cisteinil leucotrienos e prostaglandinas 

D2 (7). Essas células são ativadas por antígenos ligados a receptores IgE de 

alta afinidade, bem como por estímulo osmótico (no caso de 

bronconconstrição induzida por exercício). O aumento do número de 

mastócitos na musculatura lisa das vias aéreas parece estar correlacionado 

com a hiperresponsividade (8). 

 

Os eosinófilos, presentes em número aumentado nas vias aéreas, 

liberam proteínas básicas que podem lesar as células epiteliais das vias 

aéreas. Eles também estão correlacionados de maneira importante com a 

liberação de fatores de crescimento e no remodelamento das vias aéreas 

(8). 
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Os linfócitos T, presentes em número aumentado nas vias aéreas, 

liberam citocinas específicas, incluindo IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, que 

orquestram a inflamação eosinofílica e a produção de IgE pelos linfócitos B 

(9). 

 

As células dendríticas capturam alérgenos na superfície das vias 

aéreas e migram até os linfonodos regionais, onde elas interagem com as 

células T reguladoras e estimulam a produção de células Th2 (10). 

 

Os macrófagos estão em maior número nas vias aéreas e podem ser 

ativados por antígenos através de receptores de IgE de baixa afinidade, 

liberando mediadores inflamatórios e citocinas que amplificariam a resposta 

inflamatória (11). 

 

Os neutrófilos apresentam-se em número aumentado nas vias aéreas 

e no escarro de pacientes com asma grave e em asmáticos fumantes, mas o 

papel fisiopatológico destas células na asma não está plenamente 

esclarecido. Seu maior número pode estar relacionado, em parte, à terapia 

de corticoesteróides (12). 

 

As células estruturais das vias aéreas também produzem mediadores 

inflamatórios e contribuem para a persistência da inflamação por várias 

maneiras. 
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As células epiteliais das vias aéreas expressam diversas proteínas 

inflamatórias na asma e liberam citocinas, quimiocinas e mediadores 

lipídicos. Vírus e poluentes interagem com as células epiteliais. As células da 

musculatura lisa das vias aéreas expressam proteínas inflamatórias 

semelhantes às células epiteliais (13). 

 

As células endoteliais da circulação brônquica atuam no recrutamento 

de células inflamatórias da circulação para a avia aérea. 

 

Os fibroblastos e miofibroblastos produzem componentes do tecido 

conjuntivo, como colágeno e proteoglicanos, que estão envolvidos no 

remodelamento das vias aéreas. 

 

Os nervos das vias aéreas também estão envolvidos. Os nervos 

colinérgicos podem ser ativados em reflexo ao espessamento das vias 

aéreas e levar a broncoconstrição e secreção de muco. Os nervos 

sensoriais, os quais podem ser sensibilizados por estímulos inflamatórios 

incluindo neutrofílicos, causam alterações reflexas e sintomas como a tosse, 

podendo ainda liberar neuropeptídios inflamatórios (14). 
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1.3 Hiperresponsividade brônquica na asma 

 

A hiperresponsividade das vias aéreas, anormalidade funcional 

característica da asma, resulta em estreitamento das vias aéreas em 

resposta a estímulos que seriam inócuos em uma pessoa saudável. Por sua 

vez, este estreitamento leva a uma limitação variável do fluxo aéreo e a 

sintomas intermitentes. 

 

Os possíveis mecanismos envolvidos são: contratura excessiva da 

musculatura lisa das vias aéreas, resultante de aumento de volume e/ou 

contratilidade dessas células (15); desacoplamento da musculatura lisa (16); 

espessamento da parede da via aérea por edema ou mudanças estruturais 

amplificando o estreitamento da via aérea uma vez que a luz apresenta-se 

diminuída (17); e ainda os nervos sensoriais podem se apresentar 

sensibilizados pela inflamação, levando a broncoconstrição exagerada em 

resposta a variados estímulos. 
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1.4 Efeitos da poluição atmosférica na asma 

 

Os fatores que influenciam o risco de asma podem ser divididos entre 

aqueles que causam o desenvolvimento da asma e aqueles que 

desencadeiam os sintomas, alguns fatores agem em ambos os mecanismos. 

Os primeiros englobam fatores intrínsecos (que são principalmente 

genéticos como genes que predispõe a hiperresponsividade e/ou atopia, 

sexo, obesidade) enquanto que os desencadeadores de sintomas 

normalmente são fatores ambientais, como alérgenos, infecções, fumaça de 

cigarro, dieta e poluição ambiental (18). 

 

Diversos estudos têm sugerido que os poluentes externos agravam os 

sintomas (19), possivelmente por apresentarem um efeito aditivo na 

exposição a alérgenos (20). Existe uma relação entre o aumento no número 

de exacerbações de asma com elevações nos níveis de poluição do ar e 

isso pode estar correlacionado com o aumento geral de poluentes ou a um 

aumento alérgeno-específico, para o qual o indivíduo é sensível (21-23). 

Diversos estudos epidemiológicos mostram uma associação significativa 

entre poluentes atmosféricos, como ozônio, óxido de nitrogênio, aerossóis 

ácidos e material particulado com sintomas ou exacerbação da asma (24-

27).  
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1.5 Modelos experimentais de asma 

 

Diversos modelos animais têm sido desenvolvidos para estudar a 

patogênese de doenças e para descoberta de tratamentos (28, 29), usando-

se cobaias, coelhos, porcos, ovelhas, ratos, gatos, cachorros, macacos ou 

cavalos (30). No entanto, desde que o primeiro modelo de asma alérgica em 

camundongos foi publicado em 1994 (31), o camundongo se tornou um dos 

animais mais estudados.  

 

Utiliza-se uma ampla variedade de antígenos, rotas de administração, 

adjuvantes, protocolos experimentais e linhagens, levando a 

hiperresponsividade de vias aéreas, inflamação eosinofílica pulmonar, 

hipersecreção de muco e elevado título de IgE, que são características da 

doença humana (30). 

 

O modelo mais comumente utilizado é o de sensibilização por 

ovalbumina, proteína da clara do ovo. Alguns autores utilizam apenas 

instilações intranasais ou aerossol de solução de ovalbumina (32), enquanto 

que outros autores induzem primeiramente uma inflamação sistêmica e 

depois desafiam com inalação do mesmo antígeno (33, 34). 

 

Embora os camundongos desenvolvam características semelhantes à 

doença humana, existem diferenças entre as duas. Incluindo: (1) 



INTRODUÇÃO 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                  Tese de doutorado - USP 

9

hiperresponsividade de vias aéreas transitória ou ausência de aumento de 

contratura de musculatura lisa das vias aéreas enquanto que nos humanos a 

hiperresponsividade é persistente; (2) ausência de um modelo duradouro de 

atividade inflamatória já que nos humanos a doença é inflamatória crônica; 

(3) diferença entre a anatomia pulmonar e a função eosinofílica entre 

camundongos e humanos. Apesar destas diferenças, estes modelos 

desenvolvidos em camundongos apresentam características semelhantes à 

doença clínica e são úteis para teste de novos agentes terapêuticos (30). 

 

1.6  Modelos experimentais para o estudo dos efeitos do material 

particulado 

 

Os estudos com administração de material particulado em modelos de 

asma em camundongos apresentaram resultados aparentemente 

contraditórios a respeito da exacerbação da inflamação pulmonar, 

provavelmente devido aos diferentes protocolos de sensibilização e desafio 

a alérgenos e à composição, dosagem e via de administração do particulado 

(35-39). Há também diferenças substanciais na modulação da inflamação 

alérgica de vias aéreas, respostas de IgE e/ou IgG antígeno-específicas e 

remodelamento de via aérea em camundongos (40-44). 

 

A ROFA (“residual oil fly ash”) foi usada em diversos estudos 

experimentais como uma partícula substituta para investigar os mecanismos 

das respostas à inalações de material particulado em animais experimentais 
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(24, 45-47). A ROFA é um material particulado coletado de caldeira movida a 

óleo, homogêneo e rico em metais de transição solúveis. A administração de 

ROFA em camundongos com inflamação pulmonar induzida por alérgeno 

resultou em um aumento na produção de citocinas Th2, no recrutamento 

eosinofílico e na hiperresponsividade de vias aéreas (32, 36, 39, 48, 49). 

 

1.7 Linhagens de camundongos AIRmax e AIRmin 

 

Duas linhagens de camundongos (AIRmax e AIRmin) foram produzidas 

por seleção bidirecional baseada na habilidade de desenvolver uma resposta 

inflamatória aguda (AR) intensa (máximo) ou fraca (mínima). Este processo 

seletivo foi iniciado em uma população resultante do intercruzamento de oito 

linhagens isogênicas. A AR foi quantificada pelo número de células 

inflamatórias recrutadas e pela concentração da proteína exudada no local 

da injeção de grânulos de poliacrilamida, uma substância quimicamente 

inerte e não-imunogênica. Após diversas gerações de processo seletivo, a 

diferença principal entre camundongos AIRmax e AIRmin estava na 

produção e na mobilização dos neutrófilos no infiltrado inflamatório induzido 

por diversos agentes (50).  

 

Alterações na granulopoiese da medula em resposta a fatores 

hematopoiéticos, assim como a produção de fatores quimiotáticos por 

células inflamatórias residentes ou infiltradas contribuem para essa diferença 

fenotípica entre as duas linhagens (51). As diferenças entre as respostas 
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inflamatórias são refletidas em alterações entre resistência/susceptibilidade 

das linhagens selecionadas em diversas doenças. AIRmax mostrou-se 

resistente e AIRmin susceptível a infecções bacterianas intracelulares (52) 

enquanto que o AIRmax é extremamente susceptível e o AIRmin resistente à 

artrite induzida por pristane (53).  

 

Considerando a tumorigênese, os camundongos AIRmax mostram-se 

significativamente mais resistentes que os camundongos AIRmin ao 

desenvolvimento de tumores induzidos por diversos carcinógenos (54, 55). 

Porém, usando uretano como carcinogênico, os animais AIRmin 

desenvolveram uma inflamação pulmonar sub-aguda persistente e maior 

multiplicidade de tumor que os animais AIRmax (56). Apesar do intenso 

número de trabalhos utilizando estas linhagens em diversas doenças, até o 

presente momento, não houve modelos experimentais de doença pulmonar 

inflamatória crônica utilizando camundongos AIRmax e AIRmin. 

 

Uma pergunta que tem sido considerada relevante no estudo da asma 

é a influência da exposição ao material particulado sobre a intensidade da 

inflamação pulmonar presente na asma. Neste sentido, o presente estudo 

teve como objetivo avaliar se a administração de material particulado 

(ROFA) poderia interferir sobre a inflamação pulmonar alérgica crônica em 

camundongos, sendo que utilizamos, nestes experimentos, camundongos 

BALB/c. Estudamos, também, se o efeito da ROFA era diferente em 

camundongos com alta e baixa resposta inflamatória. Finalmente, avaliamos 
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se a inflamação pulmonar alérgica induzida por exposições à ovoalbumina 

poderia, também, ser diferente em camundongos AIRmax e AIRmin.  
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2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos do estudo foram: 

 

1) Examinar os efeitos da administração intranasal da 

cinza residual da queima de óleo diesel (ROFA) na inflamação 

pulmonar, responsividade pulmionar e excesso de produção de 

muco em um modelo murino de inflamação pulmonar alérgica 

em animais BALB/c (EXPERIMENTO I); 

 

 

2) Estudar se há diferenças na resposta inflamatória 

crônica induzida pela sensibilização com ovalbumina em 

camundongos selecionados para máxima resposta inflamatória 

aguda (AIRmax) e mínima (AIRmin) (EXPERIMENTO II); 

 

 

3) Estudar se há diferenças na resposta inflamatória 

induzida pela administração de ROFA em camundongos 

AIRmax e AIRmin (EXPERIMENTO III). 
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3 MÉTODOS 

 

Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Todos os animais receberam cuidados de acordo com o “Guia de 

cuidados e uso de animais de Laboratório” publicado por National Institutes 

of Health (NIH publication 85-23, revisado em 1985) e todos os experimentos 

foram realizados sob anestesia geral. 

 

Foram utilizados camundongos das linhagens BALB/c (Experimento 

I), AIRmax e AIRmin (Experimentos II e III), machos, adultos, com idade 

entre 6 e 8 semanas. Os animais BALB/c foram provenientes do centro 

multidisciplinar para investigação biológica da Universidade Estadual de 

Campinas (CEMIB) e os animais AIRmax e AIRmin foram provenientes do 

Laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan. Os camundongos foram 

mantidos no biotério de manutenção dos Laboratórios de Investigação 

Médica – LIM 05 e 20, sob alimentação e água ad libitum.  

 

Os animais foram divididos em grupos, segundo os critérios de 

sensibilização e indução da inflamação pulmonar e/ou segundo a 

administração intranasal de ROFA (resíduo proveniente da queima de óleo 

diesel). 
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A ROFA utilizada neste estudo foi coletada de uma caldeira localizada 

na lavanderia do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo e é 

composta pelos resíduos particulados provenientes da queima do óleo 

diesel. Sua composição foi determinada utilizando-se o método de ativação 

de nêutrons (tabela 1). 

 

3.1 Protocolo de sensibilização e indução da inflamação pulmonar e co-

exposição à ROFA (Experimento I) 

 

Examinamos os efeitos da administração intranasal de ROFA na 

inflamação pulmonar alérgica crônica em camundongos BALB/c. A 

sensibilização se deu conforme descrito no protocolo de sensibilização e 

indução da inflamação pulmonar alérgica crônica (item 3.1) enquanto que a 

exposição a ROFA se deu conforme o protocolo de indução da inflamação 

pulmonar por ROFA (item 3.2), de uma a três horas depois do desafio com 

aerossol de ovalbumina (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema do Protocolo de sensibilização com ovalbumina e co-
exposição a ROFA. 

OVA IP    OVA AEROSSOL         SACRIFÍCIO      

ROFA IN

0 14 22 24 26 28 30
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ROFA IN

0 14 22 24 26 28 300 14 22 24 26 28 300 14 22 24 26 28 30
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Tabela 1. Concentrações de elementos em amostra de resíduo de 

incineração obtidas pelo método de ativação com nêutrons. 

Elementos ROFA-HU 

AS, µg.g-1 9,3±1,0* 

Br, µg.g-1 8,7±0,6 

Ca % 0,59±0,04 

Co, µg.g-1 122,9±3,1 

Cr, µg.g-1 32,4±0,4 

Cs, µg.g-1 0,58±0,04 

Fe, µg.g-1 3,28±0,07 

Hf, µg.g-1 1,64±0,03 

Rb, µg.g-1 11,4±1,1 

Sb, µg.g-1 39,8±0,7 

Sc, µg.g-1 1,111±0,007 

Se, µg.g-1 20,5±0,2 

Th, µg.g-1 3,07±0,03 

U, µg.g-1 ND** 

Zn, µg.g-1 115,7±1,5 

La, µg.g-1 972±12 

Ce, µg.g-1 51,1±0,4 

Nd, µg.g-1 33,1±2,9 

Sm, µg.g-1 2,69±0,08 

(*) – As incertezas das análises foram calculadas considerando erros nas medidas das 

taxas de contagens da amostra e corrosão. 

(**) – ND indica que não foi detectado o elemento nas condições experimentais adotadas. 
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3.2 Protocolo de sensibilização e indução da inflamação pulmonar 

alérgica crônica (Experimento II) 

 

O protocolo de sensibilização e indução da inflamação pulmonar por 

ovoalbumina teve a duração de 30 dias (Figura 2). Os camundongos 

AIRmax e AIRmin sensibilizados receberam solução de 50 µg de 

ovoalbumina liofilizada (Advanced Nutrition Ltda., Rio de Janeiro, Brasil) 

(OVA) e 6 mg de Hidróxido de Alumínio – Alumen (Pepsamar, Sanofi-

Synthelabo S.A., Rio de Janeiro, Brasil) em um volume total de 0,2 mL por 

via intraperitoneal (i.p.) nos dias 0 e 14. 

 

Nos dias 22, 24, 26 e 28 os animais foram colocados em uma caixa 

de exposição acoplada a um nebulizador ultrassônico (Pulmoclear II, 

Soniclear, São Paulo, Brasil) e submetidos à inalação de aerossol de 

ovoalbumina (OVA) diluída em NaCl 0,9% (soro fisiológico) na concentração 

de 10 mg/mL (1%), por 30 minutos. O grupo controle (SAL) recebeu solução 

salina (NaCl 0,9%) e hidróxido de alumínio (Alumen) (6 mg) por via 

intraperitoneal (i.p.) e nos dias dos desafios inalatórios foram expostos ao 

aerossol de solução salina 0,9% por 30 minutos. 

 

Os estudos foram realizados quarenta e oito horas (48 horas) após o 

último desafio antigênico, ou seja, no dia 30. 
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Figura 2. Esquema do Protocolo de sensibilização com Ovalbumina 
 

 

 

3.3 Protocolo de indução da inflamação pulmonar por ROFA 

(Experimento III) 

 

A ROFA (residual oil fly ash) utilizada neste estudo foi obtida da 

caldeira movida a óleo, existente no Hospital Universitário (HU) da 

Universidade de São Paulo. 

 

Para produzir o modelo de inflamação pulmonar por material 

particulado, uma solução de ROFA (60 µg de ROFA diluído em 10 µL de 

salina) foi instilada por via intranasal em camundongos AIRmax e AIRmin 
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acordados, por quatro dias com intervalo de 48 horas entre as instilações 

(Figura 3) 

 

 

Figura 3. Esquema do protocolo de exposição a ROFA 
 

 

3.4 Grupos experimentais  

 

Os animais foram subdivididos em quatro grupos para cada um dos 

experimentos realizados: 

 

Experimento I: Sensibilização e indução da inflamação pulmonar e co-

exposição a ROFA em camundongos BALB/c 

 

SAL+SAL: Camundongos BALB/c que receberam salina/adjuvante 

intraperitoneal (ip) e solução salina 0,9% aerossol, bem como solução salina 

(10µL) por via intranasal (n=8); 
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SAL+ROFA: Camundongos BALB/c que receberam salina/adjuvante 

intraperitoneal (ip) e solução salina 0,9% aerossol, além de solução de 

ROFA (60 µg/10 µL) por via intranasal (n=8); 

OVA+SAL: Camundongos BALB/c sensibilizados por ovoalbumina, 

que receberam ovalbumina/adjuvante intraperitoneal (ip) e solução de 

ovalbumina aerossol segundo protocolo de sensibilização e indução da 

inflamação pulmonar e que receberam solução salina por via intranasal 

(n=7); 

OVA+ROFA: Camundongos BALB/c sensibilizados por ovoalbumina, 

que receberam ovalbumina/adjuvante intraperitoneal (ip) e solução de 

ovalbumina aerossol segundo protocolo de sensibilização e indução da 

inflamação pulmonar e que receberam solução de ROFA por via intranasal 

(n=7); 

 

 

Experimento II: Sensibilização e indução da inflamação pulmonar em 

camundongos AIRmax e AIRmin por OVA 

 

MAXSAL: Camundongos AIRmax que receberam salina/adjuvante 

intraperitoneal (ip) e solução salina 0,9% aerossol (n=8); 

MAXOVA: Camundongos AIRmax sensibilizados por ovoalbumina, 

que receberam ovalbumina/adjuvante intraperitoneal (ip) e solução de 

ovalbumina aerossol segundo protocolo de sensibilização e indução da 

inflamação pulmonar (n=8); 
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MINSAL: Camundongos AIRmin que receberam salina/adjuvante 

intraperitoneal (ip) e solução salina 0,9% aerossol (n=9); 

MINOVA: Camundongos AIRmin sensibilizados por ovoalbumina, que 

receberam ovalbumina/adjuvante intraperitoneal (ip) e solução de 

ovalbumina aerossol segundo protocolo de sensibilização e indução da  

inflamação pulmonar (n=8); 

 

 

Experimento III: Indução da inflamação pulmonar alérgica crônica em 

camundongos AIRmax e AIRmin por ROFA 

 

MAXSAL: Camundongos AIRmax que receberam solução salina 

(10µL) por via intranasal (n=8); 

MAXROFA: Camundongos AIRmax que receberam solução de ROFA 

(60 µg/10 µL) por via intranasal (n=7); 

MINSAL: Camundongos AIRmin que receberam solução salina 

(10µL) por via intranasal (n=9); 

MINROFA: Camundongos AIRmin que receberam solução de ROFA 

(60 µg/10 µL) por via intranasal (n=7); 
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3.5 Avaliação da responsividade pulmonar por pletismografia 

 

Quarenta e oito horas após o último desafio com OVA ou instilação de 

ROFA, a responsividade pulmonar à metacolina (Mch) foi avaliada em 

camundongos conscientes usando sistema de pletismografia de corpo inteiro 

(Buxco Europe, Winchester, Reino Unido).  

 

Os camundongos foram colocados em um pletismógrafo de corpo 

inteiro respirando espontaneamente para a coleta dos valores de fluxo. O 

pletismógrafo utilizado, específico para camundongo (PLY 3211), apresenta 

dois orifícios que conectam o interior da câmara ao meio externo, a fim de 

equilibrar as pressões e possui uma saída de ar, ligada a uma bomba de 

sucção (fluxo de 1 L/min) para realizar a troca do ar no interior da câmara e 

evitar a hipóxia/hipercapnia do animal.  

 

Ligado ao pletismógrafo há um transdutor de pressão, que por ter sido 

calibrado com a injeção de 1 mL de ar na câmara, torna-se capaz de 

mensurar volumes e fluxos deslocados dentro do pletismógrafo durante a 

respiração do animal.  

 

Utilizamos os seguintes parâmetros de aceitação: fluxo inspiratório 

mínimo de 0,1 mL.s-1; freqüência respiratória de 40-400 RPM; filtro de 20 

ms; tempo de relaxamento a 36% do volume corrente; volume corrente típico 
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de 0,1 mL e os seguintes parâmetros de rejeição: tempo expiratório máximo 

2,0 s; mínimo volume corrente 0,04 mL; mínimo tempo inspiratório 0,04s.  

 

Foram calculados os tempos de expiração (TE), de inspiração (TI) e 

relaxamento (TR; definido como o tempo de queda até 36% do volume total 

expirado), os picos de fluxos expiratórios (PFE) e inspiratórios (PFI). Os 

valores de Penh (do inglês “enhaced pause”) foram calculados a partir dos 

picos de pressões, usando-se a seguinte fórmula: 

 

Penh = [(TE/0,3RT) – 1] x (2PEF/3PIF) 

 

Sendo Penh = enhanced pause (índice de broncoconstrição), TE = 

tempo expiratório (s), RT = tempo de relaxamento (s), PEF = pico de fluxo 

expiratório (mL/s), e PIF = pico de fluxo inspiratório (mL/s). 

 

O Penh é considerado um parâmetro empírico que reflete alterações 

no formato da onda medida no sinal gerado pela câmara de pressão tanto da 

inspiração como da expiração e combina isso com o tempo de comparação 

da expiração recente e tardia (Pausa) (57). Não é uma função da amplitude 

pressórica absoluta da câmara ou da freqüência respiratória, mas sim a 

união da razão do sinal pressórico gerado pela inspiração e expiração e o 

tempo de expiração (57, 58). Dessa forma é possível quantificar a limitação 

do fluxo aéreo.  
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As medidas basais foram adquiridas durante quatro minutos, após a 

ambientação dos animais. Em seguida os camundongos foram expostos a 

aerossol de solução salina por 3 minutos (fluxo de 3,6 mL/min) e aguardou-

se por mais 2 minutos após o término da inalação para início da próxima 

dose de aerossol. Foram administradas as seguintes concentrações de 

metacolina: 6,25; 12,5; 25 e 50 mg/mL. As medidas foram obtidas por 5 

minutos (sendo 3 minutos de nebulização e 2 minutos após). Os valores de 

Penh foram calculados como a média de 25 ciclos respiratórios, e as médias 

dos valores cumulativos foram obtidas para cada concentração. 

 

 

3.6 Histoquímica e Imunohistoquímica 

 

 

Após a pletismografia, os animais foram anestesiados com Tiopental 

Sódico 33% (Crystália, São Paulo, Brasil; 0,2 mL, ip), traqueostomizados 

com catéter intravascular 20G e sacrificados por dissecção da aorta 

abdominal. Os pulmões foram coletados e insuflados com 0,3 mL de formol 

4% através da cânula traqueal e foram imersos na mesma solução por 24 

horas. Após a fixação, o tecido pulmonar foi cortado longitudinalmente no 

pulmão esquerdo (lobos superior e médio) e transversalmente no pulmão 

direito (lobos superior e médio) O material foi processado de acordo com a 

rotina de técnica histológica por meio de inclusão em parafina e seção em 

micrótomo convencional (espessura dos cortes - 5 µm). 
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Para a análise morfométrica, as lâminas foram analisadas utilizando-

se um retículo de 50 retas e 100 pontos, acoplado à objetiva do microscópio 

óptico convencional. A área total do retículo em aumento de 1000X 

corresponde a 10.000 µm2 enquanto que o comprimento é de 2.500 µm2. 

 

 

Inflamação peribrônquica 

 

Densidade de eosinófilos e linfócitos 

 

Para quantificar os eosinófilos e linfócitos presentes no infiltrado 

inflamatório no espaço peribroncovascular (entre a via aérea e o vaso 

adjacente) as lâminas foram coradas com Hematoxilina-Eosina. 

 

O retículo foi ancorado na membrana basal da via aérea, focada a um 

aumento de 1000X e foram quantificados o número de pontos que caíram 

sobre o infiltrado inflamatório e o número de eosinófilos ou linfócitos 

presentes neste espaço. A relação entre o número de células e a área de 

infiltrado configura a densidade de células inflamatórias. Foram mensuradas 

5 vias aéreas por lâmina. 
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Densidade de macrófagos 

 

Para quantificar os macrófagos presentes no infiltrado inflamatório no 

espaço peribroncovascular, os cortes de pulmão foram desparafinizados e 

hidratados. Após bloqueio com peroxidase endógena, a recuperação do 

antígeno foi realizada com tampão citrato (pH=6) em temperatura alta. Os 

macrófagos foram marcados com anticorpo monoclonal de rato IgG2a anti 

MAC-2 de camundongo, na diluição 1:10000 (Clone M3/38; Cedarlene 

Laboratories, Ontário, Canadá). 

 

A densidade de macrófagos foi quantificada da mesma maneira que a 

de eosinófilos e linfócitos. 

 

Avaliação do epitélio das vias aéreas 

 

Para avaliação do epitélio das vias aéreas, as lâminas foram coradas 

com uma combinação de Ácido Periódico de Shiff (PAS) e Azul Alciano (AB) 

em pH = 2,5 para detecção de mucinas ácidas e neutras e identificação de 

células com muco armazenado.  
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Quantificação das células epiteliais e mucosubstâncias intraepiteliais  

 

A quantificação de mucosubstâncias neutras e ácidas foi realizada 

ancorando o retículo na membrana basal da via aérea a ser analisada no 

aumento de 1000X. O volume de muco (ácido ou neutro) se deu pelo 

número de pontos que caíram sobre muco armazenado no interior da célula 

secretora na superfície epitelial dividido pelo comprimento da membrana 

basal. A área ocupada por células secretoras ou ciliadas foi determinada 

pelo número de pontos que incidiram sobre cada tipo de célula dividido pela 

área total de epitélio (número de pontos totais). Foram contados 10 

campos/lâmina.  

 

 

3.7 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SigmaStat 

3.11 (Systat Software Inc, CA, USA).  

 

Utilizamos a análise de variância de 2 fatores (inflamações induzidas 

por OVA e/ou ROFA no experimento I, linhagens e inflamação induzida pela 

OVA no experimento II, linhagens e inflamação induzida pela ROFA no 

experimento III). 
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Para comparação entre os grupos foi utilizado o método de Holm-

Sidak. Foi considerada diferença significativa quando o valor de p foi menor 

que 0,05.  

 

Os resultados serão apresentados em histogramas, como média ± 

erro padrão. 
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4 . RESULTADOS 

 

4.1 EXPERIMENTO I 

 

Com o objetivo de estudar os efeitos pulmonares da administração 

intranasal de material particulado proveniente da queima de óleo diesel em 

camundongos da linhagem BALB/c e identificar possíveis amplificações da 

resposta inflamatória alérgica induzida pela sensibilização alérgica a 

ovalbumina (OVA), realizamos o Experimento I. 

 

Para analisarmos a responsividade pulmonar à metacolina, optamos 

por utilizar pletismografia de corpo inteiro, calculando o Penh, um índice de 

broncoconstrição (Figura 5) e comparando as áreas obtidas sob a curva 

dose-resposta à metacolina para cada um dos grupos estudados. Notamos 

que os animais sensibilizados com ovalbumina (OVA+SAL) apresentaram 

maior responsividade pulmonar do que os animais não sensibilizados 

(SAL+SAL) (p<0,001). A administração de ROFA levou a um aumento da 

responsividade em animais não sensibilizados (SAL+ROFA) (p=0,004), além 

de amplificar a responsividade nos animais previamente sensibilizados por 

ovalbumina (OVA+ROFA) (p=0,043) (Figura 6). 

 

Para comprovarmos a eficiência do nosso modelo de inflamação 

pulmonar alérgica induzida pela ovalbumina, quantificamos histologicamente 

a inflamação peribroncovascular. Observamos nos animais sensibilizados 
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por ovalbumina (OVA+SAL) um intenso infiltrado inflamatório ao redor das 

vias aéreas e vasos adjacentes (Figura 4).  
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Figura 4. Fotomicrografias de pulmões de camundongos BALB/c corados 

com HE, aumento de 200 X. Painel Superior – animal controle (SAL+SAL). 

Painel Inferior - animal sensibilizados por ovalbumina e SAL in (OVA+SAL) 
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Figura 5. Penh (índice de broncoconstrição) obtido após administração de 

metacolina (Mch) inalatória em concentrações crescentes em camundongos 

BALB/c controle (SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), 

sensibilizados por OVA (OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que 

receberam ROFA in (SAL+ROFA). 
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Figura 6. Área sob a curva de Penh obtida após administração de 

concentrações crescentes de metacolina inalatória em camundongos 

BALB/c controle (SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), 

sensibilizados por OVA (OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que 

receberam ROFA in (SAL+ROFA). **p=0,004 e *p<0,001 se comparados ao 

grupo SAL+SAL; #p=0,043 se comparado ao grupo sensibilizado 

(OVA+SAL). 
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Ao quantificarmos a densidade de eosinófilos presentes no infiltrado 

inflamatório (Figura 7) notamos que os animais sensibilizados com 

ovalbumina (OVA+SAL) apresentaram maior densidade de eosinófilos do 

que os animais não sensibilizados (SAL+SAL) (p<0,001). A administração 

intranasal de ROFA não elevou a quantidade de eosinófilos nos animais não 

sensibilizados (SAL+ROFA) assim como não apresentou efeito aditivo ao 

recrutamento de eosinófilos nos animais previamente sensibilizados por 

OVA (OVA+SAL). 

 

Neste infiltrado inflamatório encontramos também um aumento na 

densidade de linfócitos (Figura 8) nos animais sensibilizados por ovalbumina 

(OVA+SAL) quando comparados aos animais não sensibilizados (SAL+SAL) 

(p=0,04). Não houve recrutamento linfocitário induzido pela administração de 

ROFA nos animais não sensibilizados (SAL+ROFA) bem como efeito aditivo 

da co-administração no recrutamento de linfócitos nos animais sensibilizados 

por OVA (OVA+ROFA). 

 

Ao investigarmos os macrófagos presentes no espaço 

peribroncovascular (Figura 9), notamos um aumento na densidade de 

macrófagos nos animais sensibilizados por OVA (OVA+SAL) (p<0,001) e 

ausência de ação ou interação da administração de ROFA neste 

recrutamento (SAL+ROFA e OVA+ROFA, respectivamente). 
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Figura 7. Densidade de eosinófilos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas de camundongos BALB/c controle 

(SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), sensibilizados por OVA 

(OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que receberam ROFA in 

(SAL+ROFA). *p<0,001 se comparado ao grupo SAL+SAL. 
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Figura 8. Densidade de linfócitos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas de camundongos BALB/c controle 

(SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), sensibilizados por OVA 

(OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que receberam ROFA in 

(SAL+ROFA). *p=0,04 se comparado ao grupo SAL+SAL. 
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Figura 9. Densidade de macrófagos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas em camundongos BALB/c controle 

(SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), sensibilizados por OVA 

(OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que receberam ROFA in 

(SAL+ROFA). *p<0,001 se comparado ao grupo SAL+SAL. 
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Além do infiltrado inflamatório, outro componente importante estudado 

foi o remodelamento epitelial nas vias aéreas destes animais. Ao 

observarmos as fotomicrografias dos pulmões corados com PAS-AB, 

notamos alterações significativas entre os grupos estudados (Figura 10). 
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Figura 10. Fotomicrografias de pulmões de camundongos BALB/c corados 

com PAS-AB, aumento 100X. Painel superior – animal controle (SAL+SAL). 

Painel Inferior - animal sensibilizados por ovalbumina  que receberam SAL in 

(OVA+SAL) 
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Analisamos primeiramente a área epitelial de cada um dos grupos 

estudados (Figura 11). Notamos que os animais sensibilizados por 

ovalbumina (OVA+SAL) apresentaram um espessamento do epitélio das 

vias aéreas se comparados aos animais controle (SAL+SAL) (p=0,003). A 

administração de ROFA não alterou a área epitelial dos animais não 

sensibilizados (SAL+ROFA) e não teve efeito aditivo no espessamento 

provocado pela OVA (OVA+ROFA). 

 

Quantificamos também a área ocupada por células secretoras de 

muco e células ciliadas. Notamos uma diminuição significativa na área 

ocupada por células ciliadas (Figura 12) nos animais com inflamação crônica 

induzida por ovalbumina (p<0,001) se comparada ao grupo controle 

(SAL+SAL). A administração de ROFA em animais não sensibilizados 

(SAL+ROFA) também levou a uma redução na área de células ciliadas 

(p=0,006). Além disso, foi observado nos animais que receberam a ROFA 

após a inflamação provocada pela OVA (OVA+ROFA) um efeito aditivo 

àquele provocado apenas pela inflamação crônica induzida por OVA 

(p=0,017). 
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Figura 11. Área epitelial nas vias aéreas de camundongos BALB/c controle 

(SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), sensibilizados por OVA 

(OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que receberam ROFA in 

(SAL+ROFA). *p=0,003 se comparado ao grupo SAL+SAL. 

 

SAL+SAL

SAL+ROFA

OVA+SAL

OVA+ROFA

Á
re

a 
ep

it
el

ia
l (

x1
04 µµ µµ

m
2 )

50

100

150

200 * *



RESULTADOS 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                Tese de doutorado - USP 

42 

 

 

 

Figura 12. Área ocupada por células ciliadas (dividido pelo comprimento da 

membrana basal – MB) nas vias aéreas de camundongos BALB/c controle 

(SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), sensibilizados por OVA 

(OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que receberam ROFA in 

(SAL+ROFA). *p<0,001 e **p=0,006 se comparados ao grupo SAL+SAL, 

#
p=0,04 se comparado ao grupo OVA+SAL.  
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Ao analisarmos as células secretoras de muco (Figura 13), 

observamos que os animais com inflamação crônica induzida por OVA 

(OVA+SAL) apresentaram um aumento significativo da área ocupada por 

esse tipo celular se comparado ao grupo controle (SAL+SAL) (p<0,001). 

Notamos ainda que a administração de ROFA não desencadeia alterações 

nas células secretoras (SAL+ROFA), assim como não amplifica este 

fenômeno observado nos animais inflamados por OVA (OVA+ROFA). 

 

Quantificamos também o volume de muco armazenado nas células 

secretoras presentes no epitélio das vias aéreas (Figuras 14 e 15). 

Observamos que os animais com inflamação crônica de vias aéreas 

(OVA+SAL) apresentaram uma maior quantidade de muco armazenado que 

os animais controle (SAL+SAL), seja esse muco ácido ou neutro (p=0,04 e 

p<0,001, respectivamente). A administração de ROFA não alterou o volume 

de muco em animais sensibilizados por OVA assim como em camundongos 

não sensibilizados. 
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Figura 13. Área ocupada por células secretoras de muco (dividido pelo 

comprimento da membrana basal – MB) nas vias aéreas de camundongos 

BALB/c controle (SAL+SAL), que receberam ROFA in (SAL+ROFA), 

sensibilizados por OVA (OVA+SAL), e sensibilizados por OVA e que 

receberam ROFA in (SAL+ROFA). *p<0,001 se comparados ao grupo 

SAL+SAL. 
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Figura 14. Volume de muco ácido armazenado em células secretoras 

(dividido pelo comprimento da membrana basal – MB) das vias aéreas de 

camundongos BALB/c controle (SAL+SAL), que receberam ROFA in 

(SAL+ROFA), sensibilizados por OVA (OVA+SAL), e sensibilizados por OVA 

e que receberam ROFA in (SAL+ROFA). *p=0,04 se comparados ao grupo 

SAL+SAL. 
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Figura 15. Volume de muco neutro armazenado em células secretoras das 

vias aéreas de camundongos BALB/c controle (SAL+SAL), que receberam 

ROFA in (SAL+ROFA), sensibilizados por OVA (OVA+SAL), e sensibilizados 

por OVA e que receberam ROFA in (SAL+ROFA). *p<0,001 se comparados 

ao grupo SAL+SAL. 
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4.2 EXPERIMENTO II 

 

Com o objetivo de estudar diferenças na resposta inflamatória 

alérgica induzida pela sensibilização alérgica a ovalbumina (OVA) em 

camundongos selecionados para máxima resposta inflamatória aguda, AIR, 

(AIRmax) e mínima AIR (AIRmin), realizamos o Experimento II. 

 

Calculamos o Penh obtido após a inalação de doses crescentes de 

metacolina (Figura 17) e comparamos as áreas obtidas sob essas curvas 

para cada um dos grupos estudados. Notamos que os animais com 

inflamação alérgica crônica induzida por ovalbumina (MAX OVA e MIN OVA) 

apresentaram maior responsividade pulmonar do que os animais controle 

(MAX SAL e MIN SAL) (p=0,028), não houve diferença entre as respostas 

obtidas nos camundongos AIRmax e AIRmin (Figura 18). 

 

Para compararmos a inflamação pulmonar alérgica induzida pela 

ovalbumina, analisamos histologicamente a inflamação peribroncovascular. 

Observamos nos animais com inflamação alérgica induzida por ovalbumina 

(OVA) um intenso infiltrado inflamatório ao redor das vias aéreas e vasos 

adjacentes (Figura 16) em ambas as linhagens estudadas.  
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Figura 16. Fotomicrografias de pulmões de camundongos AIRmax e AIRmin 

corados com HE, aumento de 100X. Painel A – animal AIRmax controle 

(MAX SAL). Painel B - animal AIRmax sensibilizados por ovalbumina (MAX 

OVA) Painel C - animal AIRmin controle (MIN SAL), e Painel D – animal 

AIRmin sensibilizados por ovalbumina (MIN OVA). 
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Figura 17. Penh (índice de broncoconstrição) obtido após administração de 

concentrações crescentes de metacolina (Mch) inalatória em camundongos 

AIRmax controle (MAX SAL), AIRmax sensibilizados por ovalbumina (MAX 

OVA), AIRmin controle (MIN SAL) e AIRmin sensibilizados por ovalbumina 

(MIN OVA). 

Concentração de Mch (mg/mL)

BAS SAL 6 12 25 50

P
en

h

3

6

9

12

15
MAX SAL
MIN SAL
MAX OVA
MIN OVA



RESULTADOS 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                Tese de doutorado - USP 

50 

 

 

 

Figura 18. Área sob a curva de Penh obtida após administração de 

metacolina inalatória em camundongos AIRmax controle (MAX SAL), 

AIRmax sensibilizados por ovalbumina (MAX OVA), AIRmin controle (MIN 

SAL) e AIRmin sensibilizados por ovalbumina (MIN OVA). *p=0,028, se 

comparados aos grupos controle. 
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Ao quantificarmos a densidade de eosinófilos presentes no infiltrado 

inflamatório (Figura 19) notamos que os animais com inflamação alérgica 

induzida por ovalbumina (MAX OVA e MIN OVA) apresentaram maior 

densidade de eosinófilos (p<0,001) que os animais não sensibilizados (MAX 

SAL e MIN SAL). Embora não haja diferença estatisticamente significativa na 

densidade de eosinófilos entre as linhagens, os camundongos da linhagem 

AIRmin (MIN OVA) que foram sensibilizados por OVA apresentaram uma 

maior densidade de eosinófilos (p=0,016), se comparados aos sensibilizados 

da linhagem AIRmax (MAX OVA). 

 

Neste infiltrado inflamatório encontramos também um aumento na 

densidade de linfócitos (Figura 20) nos animais sensibilizados por 

ovalbumina (MAX OVA e MIN OVA) quando comparados aos animais não 

sensibilizados (MAX SAL E MIN SAL) (p=0,013). Não houve interação entre 

o recrutamento linfocitário induzido pela administração de OVA e as 

linhagens de camundongo estudadas. 

 

Ao investigarmos os macrófagos presentes no espaço 

peribroncovascular (Figura 21), notamos um aumento na densidade de 

macrófagos nos animais com inflamação alérgica induzida por OVA (MAX 

OVA e MIN OVA) (p<0,001), se comparados aos seus respectivos controles 

(MAX SAL e MIN SAL). Este aumento ocorreu igualmente em ambas as 

linhagens estudadas. 



RESULTADOS 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                Tese de doutorado - USP 

52 

Figura 19. Densidade de eosinófilos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas em camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin controle 

(MIN SAL) e AIRmin sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p<0,001 se 

comparado aos grupos controle, **p=0,016 se comparado ao sensibilizado 

AIRmax (MAX OVA). 
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Figura 20. Densidade de linfócitos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas em camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin controle 

(MIN SAL) e AIRmin sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p=0,013 se 

comparado aos grupos controle. 
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Figura 21. Densidade de macrófagos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas de camundongos AIRmax controle (MAX 

SAL), AIRmax sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin controle (MIN 

SAL) e AIRmin sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p<0,001, se comparado 

aos grupos controle. 
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Além do infiltrado inflamatório, outro componente importante estudado 

foi o remodelamento epitelial nas vias aéreas destes animais. Ao 

observarmos as fotomicrografias dos pulmões corados com PAS-AB, 

notamos alterações significativas entre os grupos estudados (Figura 22). 
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Figura 22. Fotomicrografias de pulmões de camundongos AIRmax e AIRmin 

corados com PAS-AB, aumento 200X. Painel A – animais AIRmax controle 

(MAX SAL). Painel B - animais AIRmin controle (MIN SAL), Painel C - 

animais AIRmax sensibilizados por ovalbumina (MAX OVA) e Painel D – 

animais AIRmin sensibilizados por ovalbumina (MIN OVA). 

AAAA

CCCC

BBBB

DDDD

AAAA

CCCC

BBBB

DDDD



RESULTADOS 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                Tese de doutorado - USP 

57 

 

Analisamos primeiramente a área epitelial de cada um dos grupos 

estudados (Figura 23). Notamos que os animais com inflamação alérgica 

induzida por ovalbumina (MAX OVA e MIN OVA) apresentaram um 

espessamento do epitélio das vias aéreas se comparado aos animais 

controle (MAX SAL e MIN SAL) (p=0,001). As linhagens estudadas 

apresentaram respostas semelhantes. 

 

Quantificamos também a área ocupada por células secretoras de 

muco e células ciliadas. Notamos uma diminuição significativa na área 

ocupada por células ciliadas (Figura 24) nos animais com inflamação crônica 

induzida por ovalbumina (p<0,001) se comparada aos grupos controle (MAX 

SAL e MIN SAL). Não houve diferença entre as duas linhagens estudadas. 

 

Ao analisarmos as células secretoras de muco (Figura 25), 

observamos que os animais com inflamação crônica induzida por OVA (MAX 

OVA e MIN OVA) apresentaram um aumento significativo da área ocupada 

por esse tipo celular se comparada aos grupos controle (MAX SAL e MIN 

SAL) (p<0,001). Para este parâmetro, não houve diferença entre as 

linhagens estudadas. 
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Figura 23. Área epitelial das vias aéreas de camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin  controle 

(MIN SAL) e AIRmin sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p<0,001, se 

comparado aos grupos controle. 

 

MAX S
AL

MAX O
VA

MIN
 S

AL

MIN
 O

VA

Á
re

a 
ep

it
el

ia
l (

x1
04 µµ µµ

m
2 )

50

100

150

200 * *



RESULTADOS 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                Tese de doutorado - USP 

59 

 

 

 

 

 

Figura 24. Área ocupada por células ciliadas (dividido pelo comprimento da 

membrana basal – MB) das vias aéreas de camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin  controle 

(MIN SAL) e AIRmin sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p<0,001, se 

comparado aos grupos controle. 
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Figura 25. Área ocupada por células secretoras de muco (dividido pelo 

comprimento da membrana basal – MB) nas vias aéreas de camundongos 

AIRmax controle (MAX SAL), AIRmax sensibilizados por OVA (MAX OVA), 

AIRmin controle (MIN SAL), AIRmin sensibilizados por OVA (MIN OVA). 

*p<0,001, se comparado aos grupos controle. 
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Quantificamos também o volume de muco produzido e armazenado 

nas células secretoras presentes no epitélio das vias aéreas (Figuras 26 e 

27). Observamos que os animais com inflamação de vias aéreas induzida 

pela OVA (MAX OVA E MIN OVA) apresentaram uma maior quantidade de 

muco armazenado quando comparado aos animais controle (MAX SAL e 

MIN SAL), seja esse muco ácido ou neutro (p=0,002 e p<0,001, 

respectivamente). O fator linhagem não apresentou diferença entre as 

respostas. 
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Figura 26. Volume de muco ácido armazenado em células secretoras das 

vias aéreas de camundongos AIRmax controle (MAX SAL), AIRmax 

sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin  controle (MIN SAL) e AIRmin 

sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p=0,002, se comparado aos grupos 

controle. 
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Figura 27. Volume de muco neutro armazenado em células secretoras das 

vias aéreas de camundongos AIRmax controle (MAX SAL), AIRmax 

sensibilizados por OVA (MAX OVA), AIRmin  controle (MIN SAL) e AIRmin 

sensibilizados por OVA (MIN OVA). *p<0,001, se comparado aos grupos 

controle. 
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4.3 EXPERIMENTO III 

 

Com o objetivo de estudar diferenças na resposta inflamatória 

alérgica induzida pela administração intranasal de material particulado 

(ROFA) em camundongos selecionados para máxima resposta inflamatória 

aguda, AIR, (AIRmax) e mínima AIR (AIRmin), realizamos o Experimento III. 

 

Calculamos o Penh obtido após a inalação de doses crescentes de 

metacolina (Figura 29) e comparamos as áreas obtidas sob essas curvas 

para cada um dos grupos estudados (Figura 30). Notamos que os animais 

da linhagem AIRmin apresentaram maior responsividade que os animais 

AIRmax (P=0,006). A exposição a ROFA levou a uma maior responsividade 

apenas nos animais AIRmin (MIN ROFA) (p=0,033 se comparado ao MIN 

SAL e p=0,002 se comparado ao MAX ROFA). 

 

Para compararmos a inflamação pulmonar alérgica induzida pela 

exposição a ROFA, analisamos histologicamente a inflamação 

peribroncovascular. Observamos nos animais expostos ao material 

particulado (ROFA) um discreto infiltrado inflamatório, principalmente 

macrofágico ao redor das vias aéreas e vasos adjacentes (Figura 28) 

principalmente na linhagem AIRmax.  



RESULTADOS 

Fernanda Magalhães Arantes-Costa                                                Tese de doutorado - USP 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fotomicrografias de pulmões de camundongos AIRmax e AIRmin 

corados com HE, aumento de 200X. Painel A – animal AIRmax controle 

(MAX SAL). Painel B - animal AIRmax expostos a ROFA (MAX ROFA), 

Painel C – animal AIRmin controle (MIN SAL). Painel D - animal AIRmin 

expostos a ROFA (MIN ROFA) 
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Figura 29. Penh (índice de broncoconstrição) obtido após administração de 

doses crescentes de metacolina (Mch) inalatória em camundongos AIRmax 

controle (MAX SAL), AIRmax expostos a material particulado (MAX ROFA), 

AIRmin controle (MIN SAL) e AIRmin exposto a ROFA (MIN ROFA). 
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Figura 30. Área sob a curva de Penh obtida após administração de 

metacolina inalatória em camundongos AIRmax controle (MAX SAL), 

AIRmax expostos ao material particulado (MAX ROFA), AIRmin controle 

(MIN SAL) e AIRmin exposto a ROFA (MIN ROFA). *p=0,033 se comparado 

ao grupo MIN SAL; **p=0,002 se comparado ao grupo MAX ROFA e 

#p=0,006 se comparada a linhagem AIRmin com a linhagem AIRmax. 
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Ao quantificarmos a densidade de eosinófilos presentes no infiltrado 

inflamatório (Figura 31) notamos que a exposição a níveis ambientais de 

material particulado não elevou o número de eosinófilos em nenhuma das 

duas linhagens estudadas. Embora não haja diferença estatística na 

densidade de eosinófilos entre as linhagens, os camundongos da linhagem 

AIRmax apresentaram uma forte tendência a uma maior densidade 

eosinofílica no espaço peribroncovascular que os animais AIRmin (p=0,059). 

 

Não houve aumento na densidade de linfócitos (Figura 32) nos 

animais expostos ao material particulado (MAX ROFA e MIN ROFA) quando 

comparadas aos animais não expostos (MAX SAL E MIN SAL), em ambas 

as linhagens de camundongo estudadas. 

 

Ao investigarmos os macrófagos presentes no espaço 

peribroncovascular (figura 33), notamos um aumento na densidade de 

macrófagos nos animais expostos a ROFA (MAX ROFA e MIN ROFA) 

(p=0,033), se comparados aos seus respectivos controles (MAX SAL e MIN 

SAL). Não houve diferença nesta resposta em ambas linhagens estudadas, 

embora os animais da linhagem AIRmax expostos a ROFA (MAX ROFA) 

apresentaram uma tendência a uma maior densidade macrofágica 

(p=0,072).  
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Figura 31. Densidade de eosinófilos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas em camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax expostos a ROFA (MAX ROFA), AIRmin controle (MIN 

SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA). 
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Figura 32. Densidade de linfócitos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas em camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax expostos ROFA (MAX ROFA), AIRmin controle (MIN 

SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA). 
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Figura 33. Densidade de macrófagos no infiltrado inflamatório no espaço 

peribroncovascular nas vias aéreas em camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax expostos a ROFA (MAX ROFA), AIRmin controle (MIN 

SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA). *p<0,033, se comparado aos 

grupos controle. 
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Além do infiltrado inflamatório, outro componente estudado foi o 

remodelamento epitelial nas vias aéreas destes animais. Ao observarmos as 

fotomicrografias dos pulmões corados com PAS-AB, notamos alterações 

significativas entre os grupos estudados (Figura 34). 
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Figura 34. Fotomicrografias de pulmões de camundongos AIRmax e AIRmin 

corados com PAS-AB, aumento 200X. Painel A – animais AIRmax controle 

(MAX SAL). Painel B - animais AIRmin controle (MIN SAL), Painel C - 

animais AIRmax sensibilizados por ovalbumina (MAX OVA) e Painel D – 

animais AIRmin sensibilizados por ovalbumina (MIN OVA). 
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Analisamos primeiramente a área epitelial de cada um dos grupos 

estudados (Figura 35). Não observamos espessamento do epitélio das vias 

aéreas nos animais expostos ao material particulado (MAX ROFA e MIN 

ROFA).  

 

Quantificamos então a área ocupada por células secretoras de muco 

e células ciliadas. Notamos uma diminuição significativa na área ocupada 

por células ciliadas (Figura 36) nos animais expostos a ROFA (p<0,001) se 

comparada aos grupos controle (MAX SAL e MIN SAL). Não houve diferença 

entre as duas linhagens estudadas. 

 

Ao analisarmos as células secretoras de muco (Figura 37), 

observamos que os animais expostos a ROFA (MAX ROFA e MIN ROFA) 

apresentaram um aumento significativo da área ocupada por esse tipo 

celular se comparada aos grupos controle (MAX SAL e MIN SAL) (p<0,001). 

Para este parâmetro, não houve diferença entre as linhagens estudadas. 
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Figura 35. Área epitelial nas vias aéreas de camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax expostos ao material particulado (MAX ROFA), AIRmin 

controle (MIN SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA). 
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Figura 36. Área ocupada por células ciliadas (dividido pelo comprimento da 

membrana basal – MB) das vias aéreas de camundongos AIRmax controle 

(MAX SAL), AIRmax expostos ao material particulado (MAX ROFA), AIRmin 

controle (MIN SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA).*p<0,001 se 

comparados aos grupos controle (MAX SAL e MIN SAL). 
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Figura 37. Área ocupada por células secretoras de muco (dividido pelo 

comprimento da membrana basal – MB) nas vias aéreas de camundongos 

AIRmax controle (MAX SAL), AIRmax expostos ao material particulado (MAX 

ROFA), AIRmin controle (MIN SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN 

ROFA). *p<0,001, se comparado aos grupos controle (MAX SAL e MIN 

SAL). 
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Quantificamos também o volume de muco produzido e armazenado 

nas células secretoras presentes no epitélio das vias aéreas (Figuras 38 e 

39). Observamos que 48 horas após a exposição a níveis ambientais de 

material particulado, os animais não apresentaram aumento no volume de 

muco armazenado nas duas linhagens estudadas, apesar de ambas as 

linhagens apresentarem um aumento de células secretoras após a 

exposição a ROFA. 
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Figura 38. Volume de muco ácido armazenado em células secretoras das 

vias aéreas de camundongos AIRmax controle (MAX SAL), AIRmax 

expostos ao material particulado (MAX ROFA), AIRmin controle (MIN SAL) e 

AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA). 
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Figura 39. Volume de muco neutro armazenado em células 

secretoras das vias aéreas de camundongos AIRmax controle (MAX 

SAL), AIRmax expostos ao material particulado (MAX ROFA), AIRmin 

controle (MIN SAL) e AIRmin expostos a ROFA (MIN ROFA) 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

A utilização de modelos desenvolvidos em pequenos animais com 

inflamação pulmonar alérgica crônica tem fornecido informações importantes 

sobre os mecanismos imunes e inflamatórios da asma (59-61).  

 

Um dos mais antigos modelos animais de resposta alérgica é em 

cobaias, com estudos conduzidos há mais de 100 anos (62). Em nosso 

laboratório, Tibério e colaboradores (63) começaram a estudar modelos 

experimentais de inflamação pulmonar alérgica induzida por ovalbumina na 

década de 90, utilizando cobaias que recebiam doses crescentes de 

aerossol de ovalbumina. Este modelo ainda é usado em diversos 

experimentos, reproduzindo diversos aspectos fisiopatológicos da asma 

humana, como intenso infiltrado inflamatório com linfócitos CD4+ e 

eosinófilos ao redor das vias aéreas, presença de broncoconstrição e 

aumento de resistência do sistema respiratório. Entretanto, existem algumas 

limitações desse modelo experimental, como a fragilidade destes animais, 

alto custo, e a indisponibilidade de anticorpos comerciais e manipulação 

genética. 

 

Atualmente, os modelos murinos de asma são os mais utilizados para 

o estudo de resposta pulmonar alérgica. Os camundongos são a espécie 

ideal para se estudar a maioria das doenças por já existir conhecimento 
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detalhado de sua genética (64), por ser fácil de se manipular por tecnologia 

genética (65), por existirem diversas sondas camundongo-específicas 

disponíveis comercialmente para estudos de desfechos alérgicos, além de 

serem animais relativamente baratos, especialmente quando grandes 

estudos são conduzidos. 

 

Em 2000, Kasahara e colaboradores (66) padronizaram novo modelo 

de inflamação pulmonar alérgica crônica sensibilizando camundongos 

BALB/c com ovalbumina importada e clara de ovo liofilizada nacional na 

sensibilização. Com este trabalho mostraram que a ovalbumina nacional 

induzia inflamação pulmonar mais intensa a um custo infinitamente menor. A 

partir daí, diversos trabalhos têm sido realizados utilizando este modelo 

experimental (67, 68).  

 

A sensibilização dos camundongos pode ser realizada por injeção 

intraperitoneal do alérgeno (sensibilização ativa e sistêmica) ou por 

exposição local ao alérgeno, geralmente em combinação com o adjuvante. 

Nestes modelos, há uma resposta inflamatória eosinofílica característica que 

é dependente da produção de citocinas do tipo Th2 (69). Após o desafio 

local de alérgeno (pulmonar), estes camundongos sensibilizados foram 

avaliados para o fenótipo asmático e apresentaram hiperresponsividade de 

vias aéreas, inflamação pulmonar, elevação de imunoglobulinas séricas, 

especialmente imunoglobulina E antígeno-específica (IgE) e IgG (40, 43, 48, 

70) e remodelamento de vias aéreas, incluindo o espessamento de 
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membrana basal, mudanças epiteliais, fibrose subepitelial, aumento de 

massa do músculo liso e alterações na vascularização da mucosa de vias 

aéreas (34, 70). Törmänen e colaboradores (70) mostraram um aumento na 

proliferação de células brônquicas epiteliais e eosinofilia peribrônquica e 

perivascular induzidos por desafios de OVA. Tanaka e colaboradores (34) 

demonstraram que a exposição prolongada ao antígeno pode induzir 

remodelamento de vias aéreas associado com hiperresponsividade 

brônquica em camundongos sensibilizados, incluindo deposição de colágeno 

abaixo da membrana basal e hiperplasia/hipertrofia de células secretoras. 

 

No presente estudo, avaliamos o efeito da inflamação pulmonar 

alérgica crônica induzida pela ovalbumina utilizando camundongos BALB/c e 

observamos que a exposição à OVA levou a um intenso infiltrado 

inflamatório no espaço peribroncovascular, caracterizado pela presença de 

macrófagos, eosinófilos e linfócitos. Encontramos, também, um intenso 

remodelamento epitelial nos camundongos com inflamação alérgica crônica 

induzida pela OVA, com espessamento epitelial, substituição de células 

ciliadas por secretoras e aumento na quantidade de muco armazenado, 

tanto ácido como neutro. Além disso, houve um aumento marcante na 

responsividade pulmonar à metacolina nesses animais.  

 

Por haver diferentes linhagens de camundongos, e por estas 

apresentarem diferenças substanciais em sua responsividade intrínseca aos 

agentes broncoconstritores e na habilidade de induzir as respostas alérgicas 
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(71), decidimos estudar linhagens diferentes. AIRmax (resposta inflamatória 

aguda máxima) e AIRmin (resposta inflamatória aguda máxima) são duas 

linhagens de camundongos que diferem substancialmente na resposta 

inflamatória (neutrofílica) aguda não-específica. Estas linhagens foram 

produzidas por seleção fenotípica da prole gerada por cruzamento de oito 

linhagens de camundongos isogênicos. As linhagens resultantes (AIRmax e 

AIRmin) mostraram diferença de 10 a 15 vezes no número de neutrófilos no 

infiltrado e a uma diferença 2,5 vezes na concentração da proteína no 

exudato inflamatório induzido por grânulos de poliacrilamida injetados no 

subcutâneo (50). 

 

A seleção baseada em fenótipo genético representa uma alternativa 

aos animais geneticamente manipulados e talvez reflita melhor a situação da 

população humana. 

 

Maria e colaboradores (72) observaram que os camundongos AIRmin 

apresentavam uma maior susceptibilidade aos adenomas pulmonares 

induzidos pelo uretano quando comparados aos camundongos AIRmax. Em 

contraste, Araújo e colaboradores (52) mostraram que os camundongos 

AIRmax têm uma maior suscetibilidade às infecções experimentais induzidas 

por Salmonella Typhimurium e Listeria. Vigar e colaboradores (53) 

estudaram artrite experimental induzida por pristane em camundongos 

AIRmax e AIRmin e observaram que os animais AIRmax desenvolveram 

mais artrite. Foi observado um maior número de células secretoras de IL-6, 
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TNF-α e IL-4 no baço de camundongos AIRmax e mais células produtoras 

de IFN-γ no baço de animais AIRmin, sugerindo que o padrão genético dos 

camundongos AIRmax suscetíveis à artrite favorece uma resposta Th2.  

 

Na fase tardia da asma, além dos eosinófilos, os neutrófilos também 

exercem um papel importante na resposta asmática tardia, produzindo uma 

imensa gama de substâncias, incluindo citocinas, proteases, espécies 

reativas de oxigênio e óxido nítrico. Os produtos neutrofílicos podem causar 

estreitamento de vias aéreas, aumento da secreção de muco e elevação da 

responsividade do músculo liso ao redor das vias aéreas (73). Desta forma, 

nossos experimentos em camundongos AIRmax e AIRmin podem avaliar os 

efeitos dos neutrófilos nesta resposta. 

 

Entretanto, nestas linhagens de camundongo, a resposta inflamatória 

subaguda ou crônica ainda não está definida completamente. Assim, 

realizamos experimentos utilizando estas linhagens de camundongos para 

estudar a resposta a um estímulo agudo (ROFA) e a indução de inflamação 

alérgica crônica pulmonar por ovalbumina. 

 

O experimento realizado em animais AIRmax e AIRmin expostos à 

OVA para o desenvolvimento de inflamação pulmonar alérgica crônica 

mostrou resultados semelhantes àqueles obtidos com os animais BALB/c. 

Ambas as linhagens apresentaram intenso infiltrado inflamatório ao redor 

das vias aéreas e vasos adjacentes, com eosinófilos, macrófagos e 
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linfócitos. Porém, os animais AIRmin com inflamação pulmonar alérgica 

crônica apresentaram infiltrado inflamatório eosinofílico mais denso que os 

animais inflamados AIRmax. 

 

A responsividade à metacolina também se mostrou elevada nos 

animais com inflamação pulmonar crônica induzida pela OVA. No entanto, 

não houve diferença neste parâmetro entre as linhagens estudadas.  

 

Além disso, os animais AIRmax e AIRmin com inflamação alérgica 

crônica induzida por OVA apresentaram intenso remodelamento epitelial nas 

vias aéreas, com espessamento de epitélio, substituição de células ciliadas 

por células secretoras de muco e aumento significativo nos volumes de 

mucos ácido e neutro armazenados. 

 

As alterações epiteliais encontradas em ambos os experimentos são 

semelhantes àquelas encontradas por outros autores que estudaram 

modelos murinos de asma embora nenhum deles tenha avaliado o epitélio 

de forma tão complexa, quantificando os diversos tipos celulares e a 

quantidade de mucos ácidos e neutros. Blyth e colaboradores (74) 

estudaram camundongos com inflamação pulmonar induzida por OVA e 

observaram espessamento epitelial e hiperplasia de células secretoras nos 

bronquíolos terminais e grandes vias aéreas. Krinzman e colaboradores (75) 

sugeriram que a metaplasia de células secretoras e o infiltrado inflamatório 

estariam associados à ativação de linfócitos T, mediando a inflamação 
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pulmonar alérgica e a reatividade brônquica. Tomkinson e colaboradores 

(33) observaram aumento significativo na hiperplasia de células secretoras e 

na produção de muco em camundongos BALB/c apenas 96 horas após o 

último desafio com OVA e associaram este aumento a uma maior 

concentração de IL-4 e IL-13 no lavado bronco alveolar.  

 

As citocinas IL-4 e IL-13 aumentaram a produção de TGF-α em 

cultura de células epiteliais provenientes de vias aéreas de pacientes 

asmáticos (76). O TGF-α, ativado via receptor de fator de crescimento 

epidermal (EGFR), é um potente estímulo para a metaplasia de células 

secretoras epiteliais. Isso ajuda a explicar porque as células em cultura na 

presença de IL-4 ou IL-13 diferenciam-se em células secretoras na presença 

de meio ar-líquido (77). 

 

O aumento de morbidade em pessoas que sofrem de doenças 

inflamatórias pulmonares, tais como a asma e a bronquite, foi associado às 

partículas da poluição de ar. Uma das hipóteses para explicar este feito seria 

que as partículas inaláveis poderiam causar uma amplificação da inflamação 

pulmonar associada a estas doenças, piorando assim os sintomas do 

indivíduo afetado (36). Os estudos epidemiológicos sugerem que os 

asmáticos são mais sensíveis aos efeitos do material particulado do que as 

pessoas saudáveis (27). Embora os mecanismos pelos quais o material 

particulado venha a desencadear efeitos adversos na saúde ainda sejam 
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mal compreendidos, a composição química da partícula parece ter um papel 

importante na toxicidade (78).  

 

A cinza residual da queima de óleo (ROFA) e outras cinzas particuladas 

são produtos da combustão do óleo e contêm sulfatos e metais de transição 

solúveis. A ROFA tem sido utilizada como um substituto de partículas de 

poluição ambiental do ar, uma vez que é rica em metais de transição e sua 

composição pode ser precisamente determinada. A ROFA pode causar a 

lesão epitelial de vias aéreas e inflamação pulmonar através de lesão 

oxidante metal-dependente, indução de expressão de citocinas (49) e 

estimulação da produção de prostaglandinas (79-82).  

 

A ROFA utilizada em nosso estudo foi proveniente da caldeira movida a 

óleo diesel que se encontra na lavanderia do Hospital Universitário da USP. 

Na sua composição encontram-se diversos metais, principalmente metais de 

transição. Administramos 60 µg de ROFA por via intranasal por 4 dias não-

consecutivos. Calculamos essa dosagem de forma a mimetizar a 

concentração de material particulado que um camundongo respiraria por dia, 

morando na cidade de São Paulo. 

 

A administração intranasal de ROFA em camundongos BALB/c não 

senibilizados elevou a responsividade pulmonar à metacolina e acarretou 

diminuição da área ocupada por células ciliadas. Em camundongos das 

linhagens AIRmax e AIRmin não sensibilizados e expostos a ROFA 
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observamos alterações mais significativas, com remodelamento epitelial 

caracterizado por substituição de células ciliadas por secretoras no epitélio 

das vias aéreas, presença de infiltrado macrofágico no espaço entre vias 

aéreas e vasos adjacentes. Esta resposta epitelial a ROFA não foi 

influenciada pelo background genético dos camundongos, uma vez que não 

observamos diferenças significativas na resposta a ROFA quando AIRmax, 

AIRmin foram comparados. Porém, no que diz respeito à responsividade 

pulmonar, observamos que os animais da linhagem AIRmin mostraram-se 

mais susceptíveis aos efeitos secundários da instilação intranasal de ROFA 

do que os AIRmax. 

 

Dye e colaboradores (80) estudaram a citoxicidade da ROFA em 

cultura de células epiteliais e sugerem que as lesões epiteliais encontradas 

se devem a estresse oxidativo, envolvendo a produção de radical hidroxila e 

superóxidos, por via independente de óxido nítrico. Em outro estudo, Dye e 

colabradores (83) mostraram que a exposição de células traqueais de rato a 

ROFA leva a uma maior síntese de IL-6 e MIP-2.  

 

Outro estudo em cultura de células traqueais de cobaia sugere que os 

efeitos citotóxicos provém do aumento da carga oxidativa e depleção das 

defesas anti-oxidantes pelos metais de transição presentes na ROFA (84). 
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Ohta e colaboradores (85) estudaram camundongos das linhagens A/J 

e C57BL/6 expostos a partículas da exaustão de diesel e sugerem que o 

aumento da responsividade pulmonar esteja ligado à síntese de GM-CSF. 

 

Camargo Pires-Neto e colaboradores (86) avaliaram as alterações nas 

vias aéreas superiores de camundongos induzidas pela exposição ao 

material particulado da poluição atmosférica da cidade de São Paulo. 

Observaram que os camundongos expostos à poluição apresentam maior 

quantidade de muco ácido armazenado nas células secretoras epiteliais, 

prejudicando os mecanismos de defesa do trato respiratório. 

 

A influência da administração de ROFA em modelos experimentais de 

asma foi estudada previamente, usando protocolos experimentais diferentes 

(32, 36, 39, 48, 49). Em um modelo experimental usando camundongos 

jovens sensibilizados com OVA e co-expostos a aerossol de ROFA, Hamada 

e colaboradores (48) observaram que a ROFA aumentou o responsividade 

de vias aéreas nos camundongos sensibilizados com OVA e a quantidade 

de células inflamatórias (neutrófilos e eosinófilos) no lavado broncoalveolar 

em 24 horas mas não 48 horas após a administração.  

 

Em animais não-sensibilizados, nenhum efeito marcante foi observado. 

Gavett e colaboradores (49) usaram um único desafio do ovalbumina em 

camundongos sensibilizados e administraram uma única dose intratraqueal 

de ROFA uma a três horas depois do desafio de OVA e observaram que a 
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ROFA potencializou o aumento dos eosinófilos no BAL induzido pelo desafio 

de OVA. Além disso, o aumento da responsividade pulmonar à metacolina 

induzido pelo desafio de OVA foi maior nos camundongos que também 

receberam ROFA.  

 

Goldsmith e colaboradores (36) sensibilizaram camundongos neonatos 

BALB/c com ovalbumina e os submeteram a três desafios de OVA nos dias 

21, 22 e 23. Co-expuseram ao aerossol de ROFA no dia 22. Os animais que 

receberam OVA e ROFA apresentaram um responsividade pulmonar mais 

elevada à metacolina, mas não houve alteração no número de eosinófilos no 

BAL, se comparados aos camundongos que receberam somente OVA. Em 

nosso estudo, nós avaliamos o infiltrado eosinofílico no tecido pulmonar, 48 

horas após o último desafio e não observamos efeito da administração de 

ROFA no infiltrado eosinofílico em nenhuma das linhagens de camundongo 

estudadas. 

 

O efeito aditivo da exposição a ROFA encontrados nos camundongos 

com inflamação alérgica crônica parece estar relacionado à atividade 

oxidativa dos metais de transição nela presentes. Animais tratados com anti-

oxidantes como DMTU (48, 80), vitamina E e n-propil galato (87) tiveram os 

efeitos da ROFA revertidos. 
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Os três estudos supracitados expuseram os animais a sobrenadante 

de solução de ROFA (ROFA-s), em concentração muito superior àquela 

utilizada em nosso estudo. 

 

Em nosso estudo sobre a interação da administração da ROFA na 

resposta inflamatória induzida pela exposição à OVA em camundongos 

BALB/c, notamos uma amplificação da responsividade à metacolina nos 

animais co-expostos. Não houve alteração na inflamação ou remodelamento 

epitelial. 

 

Uma possível explicação para a ausência de alterações nos outros 

parâmetros estudados seja o alto grau de inflamação induzido pela 

exposição à OVA nos camundongos BALB/c, com remodelamento epitelial e 

intenso infiltrado inflamatório ao redor das vias aéreas e vasos adjacentes, 

rico em eosinófilos, linfócitos e macrófagos, tornando difícil a detecção de 

alterações adicionais geradas pela administração de ROFA. 

 

Para as medidas de responsividade a metacolina, utilizamos a 

pletismografia em animal livre para movimentação e analisamos os valores 

médios de Penh obtidos após inalação de doses crescentes de metacolina. 

Optamos por utilizar este método nessa tese uma vez que a pletismografia 

de corpo inteiro em animais livres para movimentação têm sido amplamente 

utilizada na literatura nos últimos anos.  
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Em 1997, Hamelmann e colaboradores (57) propuseram que a 

relação entre os picos de pressão expiratória e inspiratória multiplicado pela 

pausa (relação entre o tempo expiratório e o tempo de relaxamento) seria 

um índice de broncoconstrição denominado “pausa aumentada” ou Penh. A 

nova técnica oferecia diversas vantagens em relação às técnicas invasivas 

existentes até então, como a possibilidade de diversas medidas em um 

mesmo animal, ausência da interferência de anestesia e traqueostomia, 

possibilidade de estudos temporais com a avaliação do animal por diversas 

horas ou até dias.  

 

A partir de então, diversos estudos foram realizados com diversas 

espécies animais utilizando-se desta nova metodologia, sendo que alguns 

deles mostraram inconsistência entre os valores obtidos pela pletismografia 

e com aqueles obtidos por técnicas invasivas, utilizando anestesia geral e 

traqueostomia ou intubação traqueal (88-93). Em 2002, Lundblad e 

colaboradores publicaram trabalho onde são criticadas as medidas feitas por 

pletismografia em câmara única, como a usada na medida de Penh, pois há 

uma importante interdependência entre o volume mensurado e a qualidade 

do ar presente nesta câmara. As medidas só seriam válidas se o ar fosse 

pré-condicionado e se a capacidade residual funcional e o volume pulmonar 

fossem medidos independentemente (94). Em 2006, Lomask apresentou 

argumentos teóricos e matemáticos sobre o porquê da validade das medidas 

realizadas por pletismografia. Justificou que os problemas de 

condicionamento de ar afetariam muito pouco as medidas de Penh, pois o 
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equipamento trabalha com pletismógrafo não vedado e o transdutor de 

pressão a ele acoplado estaria medindo na verdade alterações de fluxo 

dentro da caixa (95). Com a polêmica criada, diversas cartas têm sido 

enviadas aos editores cobrando maior cautela no aceite de trabalhos que 

utilizem esse índice em substituição a medidas de resistência das vias 

aéreas (96, 97). 

 

A hiperresponsividade é uma das mais proeminentes características 

da asma. Embora sua causa ainda não esteja bem estabelecida, os dados 

dos nossos estudos sugerem a poluição do ar piore a hiperresponsividade 

pulmonar. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

A administração intranasal da cinza residual da queima de óleo 

diesel (ROFA) amplifica a hiperresponsividade pulmonar 

induzida pela inflamação pulmonar alérgica embora não atue 

no remodelamento e na inflamação epitelial. A administração 

de ROFA isolada induz remodelamento epitelial e 

hiperresponsividade pulmonar (EXPERIMENTO I); 

 

A eosinofilia induzida pela sensibilização à ovalbumina se 

mostrou mais intensa nos camundongos selecionados para 

mínima resposta inflamatória aguda, AIR (AIRmin), se 

comparados aos animais selecionados para máxima resposta, 

AIR, (AIRmax). Não houve diferenças entre as linhagens 

quando analisados a hiperresponsividade pulmonar e o 

remodelamento epitelial (EXPERIMENTO II); 

 

A hiperresponsividade induzida pela administração intranasal 

de ROFA mostrou-se mais intensa nos camundongos 

selecionados para mínima resposta inflamatória aguda 

(AIRmin). A ROFA induziu remodelamento epitelial semelhante 

em ambas as linhagens estudadas. (EXPERIMENTO III). 
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