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RESUMO
Cervilha DAB. Estudo da resposta imunológica em modelo experimental da DPOC por
exposição à fumaça de cigarro e exacerbação por instilação de LPS [tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.
O tabagismo é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC). A importância da imunidade adaptativa para este processo
não está totalmente esclarecida, entretanto a inflamação persistente está associada à
ocorrência de infecções e exacerbação da DPOC. O nosso objetivo foi desenvolver um
modelo experimental de exacerbação da DPOC utilizando a exposição à fumaça de
cigarro e instilação de lipopolissacarídeo (LPS), visando investigar os aspectos
imunológicos. Camundongos machos (C57BL/6), foram divididos em 4 grupos. Grupo
controle salina (CSAL) e grupo controle LPS (CLPS) que foram expostos ao ar filtrado
durante 12 semanas e receberam duas instilações intratraqueais (50µl) de salina ou LPS
(1mg/kg) com intervalo de 15 dias entre cada instilação e o grupo fumo salina (FSAL) e
grupo fumo LPS (FLPS) que foram expostos à fumaça de cigarro e também receberam
duas instilações intratraqueais de salina ou LPS com o mesmo intervalo de tempo entre
as instilações e a mesma dosagem. Após 3 dias da última instilação os animais foram
anestesiados, traqueostomizados e acoplados a um ventilador para pequenos animais
para avaliação da mecânica respiratória. Em seguida, fizemos a coleta do lavado
broncoalveolar (LBA) para avaliar o perfil inflamatório e posteriormente, os pulmões
foram removidos e feitos cortes para análise do intercepto linear médio (Lm) subpleural
e peribronquial, além da espessura epitelial. Também avaliamos a densidade de
macrófagos, neutrófilos, células T CD4+, CD8+ e células T regulatória (Treg), células
positivas para Stat3/5 e FosfoStat3/5 no parênquima pulmonar por imuno-histoquímica.
Além disso, foram analisados por ELISA no homogenato pulmonar os fatores
quimiotáticos (KC/CXCL1 e MIP-2/CXCL2) e interleucina (IL) (-17, -6, -10) e
interferon gama (IFN-y). Observamos alteração da mecânica do sistema respiratório
com aumento da resistência tecidual (Gtis) e elastância tecidual (Htis) nos animais
expostos á fumaça de cigarro e desafiados com LPS. Nos grupos FSAL e FLPS
observamos aumento de Lm (regiões subpleurais), e no grupo FLPS também
observamos aumento de Lm nos espaços peribrônquicos e espessamento epitelial. A
associação da fumaça de cigarro e o LPS, além de ter causado dano ao parênquima
pulmonar mais difuso tanto em regiões subpleurais quanto em espaços peribrônquicos
intensificou a resposta inflamatória com aumento de neutrófilos, macrófagos, células T
CD4+, células positivas para Stat3, FosfoStat5 e CXCL2. A densidade das células Treg,
os níveis de IL-17 e IL-6 aumentaram em ambos os grupos LPS, enquanto o nível de
IL-10 aumentou apenas no grupo CLPS. O aumento das células positivas para Stat3 -5,
FosfoStat3 -5, corrobora com valores mais elevados para as células IL-17 e Treg.
Assim, nosso estudo demonstrou que embora a associação da fumaça de cigarro e o
LPS tenha induzido a diferenciação das células Th17 e Treg, não observamos aumento
da expressão de IL-10 e sim da expressão de IL-17 sugerindo que uma falha na
produção de IL-10 desempenha um papel fundamental na exacerbação do processo
inflamatório.
Descritores: doença pulmonar obstrutiva crônica; fumaça; cigarro; exacerbação;
lipopolissacarídeo; interleucina-10; resposta Th17; células T regulatórias.

ABSTRACT
Cervilha DAB. Study of the immune response in an experimental model of COPD by
exposure to cigarette smoke and exacerbation by LPS instillation [thesis]. São Paulo:
"Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2018.
The tobacco smoking is the main risk factor for the development of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD). The importance of adaptive immunity for this process is
not completely clear, however there are studies attesting the association of infection
with COPD exacerbation. We propose an experimental model of COPD exacerbation
using a traditional method of cigarette smoke (CS) combining with lipopolysaccharide
(LPS) instillations, focusing on the adaptive immunity response. C57BL/6 male mice
were exposed to room air or to CS and after 3 months, they received two instillations of
saline or LPS (Control/SAL; Control/LPS; CS/SAL and CS/LPS groups). Animals were
anesthetized to perform the respiratory mechanics and inflammatory profile in broncho
alveolar lavage (BAL) and lungs were removed to evaluate the mean linear intercept
(Lm), the density of macrophages, neutrophils, CD4+ and CD8+ cells, regulatory T cells
(Treg), signal transducer and activator of transcription (Stat) 3, 5 and phosphoStat 3, 5.
The chemotactic factors (CXCL1 and CXCL2); interleukins (IL): -17, -6, -10 and INF-γ
were measured in lung using Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA). We
observed a change in the mechanics of the respiratory system with increased tissue
resistance (Gtis) and tissue elastance (Htis) in CS/LPS group. In addition, in CS/Sal and
CS/LPS groups we observed increase of Lm (subpleural), and in CS/LPS group we
observed the increase in Lm in peribronchial spaces. CS exposure and LPS challenge
induced an increase in neutrophils, macrophages, CD4+ and CD8+ T cells. CS/LPS
challenge association intensified this response and lung parenchyma damage. Treg
density cells, IL-17 and IL-6 levels was increased in both LPS groups, while IL-10 level
was increased only in Control/LPS group. The increase of Stat3, -5, PhosphoStat3, -5
positive cells corroborates with higher values for IL-17 and Treg cells. Although the
CS/LPS challenge association induced both Th17 and Treg cells differentiation, there is
no increase for IL-10 expression, suggesting that a failure in IL-10 production play a
pivotal role in the inflammatory process exacerbation.
Descriptors: chronic obstructive pulmonary disease, smoke, cigarette, exacerbation;
lipopolysaccharide, interleukin-10, Th17 response; regulatory t cells
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações Gerais

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida como uma doença
evitável e tratável, caracterizada pela obstrução persistente e progressiva do fluxo aéreo
e está associada a resposta inflamatória crônica das vias aéreas e dos pulmões a
partículas e/ou gases nocivos1.
A limitação do fluxo aéreo na DPOC é resultante da bronquite crônica ou do
enfisema pulmonar2. A bronquite crônica é definida pela presença de tosse produtiva e
hipersecreção mucosa por no mínimo três meses em dois anos consecutivos3 e o
enfisema pulmonar é caracterizado pela inflamação permanente4, destruição do
parênquima pulmonar5 com alargamento dos espaços aéreos distais e perda gradual da
elasticidade tecidual6 acarretando a hiperinsuflação pulmonar4.
A DPOC é considerada a quarta maior causa de morte no mundo1, afetando 210
milhões de pessoas7. Ela é um importante e crescente problema de saúde mundial8. As
estimativas mostram que a DPOC se tornará em 2030 a terceira principal causa de morte
no mundo9.
No Brasil, cerca de 5-6 milhões de pessoas sofrem com a DPOC. A DPOC é
responsável por um custo de 103 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde (SUS)10.
Em 2003, a DPOC foi considerada a quinta maior causa de internações no sistema
público de saúde do Brasil, em indivíduos maiores de 40 anos, representando um gasto
aproximado de 72 milhões de reais11.
A DPOC atualmente configura entre as principais causas de morte no Brasil. O
número de óbitos causados por esta doença vem aumentando nos últimos 20 anos. Em
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ambos os sexos, a taxa de mortalidade passou de 7,88 em cada 100.000 habitantes na
década de 1980, para 19,04 em cada 100.000 habitantes na década de 1990, com um
crescimento de 340%11. Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS) do Brasil, a cada hora morrem três brasileiros em
decorrência da DPOC. No país ocorrem aproximadamente 40 mil óbitos a cada ano,
causados principalmente pelo tabagismo12.
O projeto latino-americano de investigação em obstrução pulmonar, conhecido
como PLATINO13, demonstrou em um estudo transversal de base populacional na
região metropolitana de São Paulo - Brasil com objetivo de avaliar a prevalência da
DPOC e os fatores associados a esta doença. Os resultados mostraram que a prevalência
da DPOC foi de 15,8%, correspondendo 18% nos homens e 14% nas mulheres.
Segundo os autores a DPOC associou-se positivamente com a idade e o tabagismo. São
atribuídas à utilização do tabaco mais de 20 doenças fatais ou incapacitantes14. O
número total de morte causada por consumo de tabaco é mais alto que a soma de mortes
por tuberculose, vírus da imunodeficiência adquirida/síndrome de imunodeficiência
adquirida e malária15.
Cerca de 85% dos casos da DPOC são causados pelo tabagismo16, sendo assim,
o tabagismo é considerado o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença,
mas outros fatores, como a poluição do ar devido à queima de biomassa são importantes
causas desta doença em muitos países em desenvolvimento17, 18.

1.2. Classificação da DPOC

A DPOC pode ser classificada de acordo com "Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease" - GOLD em quatro estágios1. Essa classificação é baseada
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nas alterações espirométricas, no estado de saúde do paciente (sintomas), no histórico de
exacerbação, no risco de eventos futuros (como exacerbações, internações hospitalares
ou morte) e a presença de comorbidades. Entre estes parâmetros, o mais utilizado é o
VEF1: volume expirado forçado no primeiro segundo, bem como a razão entre esta
variável e a CVF (capacidade vital forçada): VEF1/CVF.
No estágio I, a DPOC é considerada leve e é determinada em pacientes cujo
padrão espirométrico apresenta uma pequena alteração (VEF1/CVF < 0,70; VEF1 ≥ 80%
do valor predito), podendo haver ou não sintomas presentes. Muitos destes pacientes
desconhecem que sua função pulmonar é anormal.
No estágio II, a DPOC é classificada como moderada e é caracterizada por uma
piora da limitação ao fluxo aéreo (VEF1/CVF < 0,70; 50% ≤ VEF1< 80% do valor
predito) associada a aparição de sintomas e a busca por atendimento médico.
No estágio III, a DPOC é considerada grave e tem como característica uma
limitação importante do fluxo aéreo (VEF1/CVF < 0,70; 30% ≤ VEF1< 50% do valor
predito), associada ao encurtamento do padrão respiratório, diminuição da tolerância ao
exercício, fadiga generalizada e exacerbações constantes do quadro, atingindo de forma
direta a qualidade de vida dos pacientes.
Já no estágio IV, a DPOC é considerada muito grave e está relacionada a uma
limitação grave ao fluxo aéreo (VEF1/CVF < 0,70; VEF1< 30% do valor predito), além
disso, há presença de insuficiência respiratória associada a sinais clínicos de
insuficiência cardíaca direita, com consequente redução da qualidade de vida. Nestes
pacientes, qualquer exacerbação do quadro pode representar um risco para a vida.

23

1.3. Mecanismos fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento da DPOC

A DPOC pode ser considerada uma doença complexa e possui diferentes
mecanismos envolvidos em sua fisiopatologia.

1.3.1.

Desequilíbrio protease - antiprotease

O desequilíbrio protease - antiprotease é o mais aceito e descrito para explicar a
patogênese da DPOC. O aumento da atividade proteolítica pode ser consequência do
processo inflamatório, no qual ocorre aumento da liberação de proteases por células
como neutrófilos e macrófagos. O aumento de proteases também pode estar associada a
fatores genéticos, como a deficiência de alfa-1 antitripsina (α-1 AT)19. A α-1 AT é uma
molécula produzida principalmente no fígado e, atinge os pulmões através da
circulação, onde vai realizar sua função de antiprotease20, e atuar inativando a elastase
neutrofílica e impedindo o dano tecidual21 (Figura 1) .
O aumento de proteases em relação às antiproteases resulta na destruição das
fibras constituintes do parênquima pulmonar, tendo, como consequência a perda de
elasticidade tecidual22. A perda do recolhimento elástico e a evidência histológica de
dano das fibras elásticas sugerem que a degradação de elastina é fator chave na
patogênese do enfisema23 (Figura 1).
A exposição à fumaça do cigarro potencializa a lesão pulmonar, reduzindo a
atividade das antiproteases24, sendo um importante fator no desenvolvimento do
enfisema pulmonar21 (Figura 1).
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FONTE: Antunes M, 201125, adaptado.
Figura 1 - Esquema ilustrativo do desequilíbrio protease - antiprotease

1.3.2.

Estresse Oxidativo

O estresse oxidativo têm um importante papel na fisiopatologia da DPOC, pois
além de provocar danos direto às estruturas pulmonares, amplifica os demais
mecanismos fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento da doença26.
O estresse oxidativo é caracterizado pelo aumento de espécies reativas de
oxigênio (ERO) e nitrogênio e em contrapartida redução da capacidade antioxidante27.
A produção de ERO é parte integrante do metabolismo e está presente em
condições normais, especialmente nos processos fisiológicos envolvidos na produção de
energia, regulação do crescimento celular, fagocitose, sinalização intracelular e síntese
de substâncias importantes, tais como hormônios e enzimas28.
O organismo humano possuiu um complexo sistema antioxidante que atua
neutralizando os radicais livres e as ERO, com o objetivo de manter a homeostase29.
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A fumaça de cigarro induz um enorme influxo de células inflamatórias para
dentro dos pulmões, o que leva o desequilíbrio de oxidantes e antioxidantes através da
liberação de ERO25. O aumento nos níveis de ERO em vias aéreas e pulmões resultam
em estresse oxidativo30. Estudos revelam um aumento dos níveis de indicadores de
estresse oxidativo em condensado de ar exalado em pacientes com DPOC31-33. Em
fumantes, os macrófagos alveolares liberam mais ERO quando comparado com não
fumantes e a capacidade antioxidante do plasma está reduzida34. Além disso, o aumento
da liberação de ERO traz consequências como aumento da oxidação de antiproteases,
como a α-1 AT, ativação das metaloproteinases (MMP) que promovem a degradação da
matriz extracelular e aumento da proteólise35.
Marcadores sistêmicos do estresse oxidativo e níveis plasmáticos elevados de
mediadores inflamatórios têm sido relatados em fumantes e em portadores de
DPOC36. Os neutrófilos periféricos de portadores de DPOC liberam mais ERO que os
de indivíduos normais não-fumantes37. O estresse oxidativo e a inflamação crônica estão
incluídos entre os fatores envolvidos no mecanismo gerador das manifestações
sistêmicas, tais como a perda de peso e a disfunção da musculatura esquelética,
observadas em alguns pacientes com DPOC38.

1.3.3.

Apoptose

A apoptose é um mecanismo regulador de morte celular. Esta morte celular
programada permite a eliminação das células não desejadas, danificadas ou infectadas39.
A apoptose, quando ocorre de forma desordenada acarreta repercussões negativas com
consequente desenvolvimento de doenças como asma e enfisema. O mecanismo de
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apoptose das células alveolares está envolvido na patogênese do enfisema, sendo
determinante na lesão do tecido pulmonar19, 40.
A DPOC está associada com o aumento do número de eventos apoptóticos
quando comparado a pessoas saudáveis ou fumantes sem DPOC, o que tem sido
atribuído, especialmente, à combinação de inibição ou defeito no processo apoptótico
e/ou ineficiência de remoção de células apoptóticas41, 42.
Muitos estudos atribuem ao processo acelerado de apoptose das células epiteliais
e endoteliais a ocorrência da destruição alveolar presente em pacientes com enfisema43,
44

. A apoptose também está relacionada com a liberação de perforinas e granzimas pelas

células T CD8+ 45 e a baixos níveis de fator de crescimento endotelial vascular, como
resultado do processo de destruição de células endoteliais46.
Segura-Valdez et al. (2000)47 encontraram um aumento da apoptose de células
endoteliais em pulmões de pacientes com DPOC. Aoshiba et al. (2003)48 administraram
por via intratraqueal caspase-3 (protease com uma função importante na regulação da
apoptose) em camundongos e observaram apoptose de células das paredes alveolares,
predominantemente de células epiteliais com posterior alargamento dos espaços aéreos
distais, característico do enfisema pulmonar.

1.3.4.

Autoimunidade

Estudos experimentais e em pacientes sugerem a autoimunidade como um
possível mecanismo envolvido no desenvolvimento da DPOC, sendo este um evento
que ocorre tardiamente seguindo o curso progressivo da doença49. Segundo a teoria da
ativação imunológica a fumaça de cigarro e outros gases nocivos provocam uma
resposta autoimune que leva ao dano pulmonar50.
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Embora o tabagismo seja o principal fator de risco para o desenvolvimento da
DPOC, nem todos os fumantes desenvolvem a doença51. Cerca de 10-20% dos fumantes
desenvolvem limitação ao fluxo aéreo52, isto sugere que há outros fatores intrínsecos ao
indivíduo envolvidos na patogênese da DPOC1. Além disso, a inflamação persistente
em pacientes com DPOC mesmo após cessarem o fumo sugere um processo
imunológico de autoperpetuação51. Segundo Lee et al. (2007)50 na DPOC a degradação
da matriz extracelular (elastina) desencadeia a produção de autoanticorpos que atuam
contra as fibras elásticas, essa produção de autoanticorpos antielastina caracterizam um
possível processo autoimune.

1.4. Aspectos imunológicos da DPOC

Na DPOC várias células e seus mediadores, denominados citocinas, atuam
durante o processo inflamatório53. As citocinas são responsáveis pela comunicação entre
as células54, desempenhando várias funções, dentre elas podemos destacar a ativação e
proliferação celular, quimiotaxia de outros tipos celulares, imunomodulação e liberação
de outras citocinas, atuando no crescimento, diferenciação celular e apoptose55.
Esses mediadores inflamatórios podem ser classificados de acordo com o seu
papel no processo inflamatório em citocinas pró-inflamatórias que são capazes de
induzir e liberar outras citocinas, amplificando o processo inflamatório e em citocinas
anti-inflamatórias, que são liberadas para controlar o processo inflamatório53.

1.4.1.

Imunidade inata: Tipos celulares e mediadores inflamatórios

O sistema imune inato é a primeira linha de defesa contra as infecções, atuando
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de maneira rápida e pouco específica em resposta aos componentes irritantes da fumaça
do cigarro, à lesão tecidual e o estresse celular56. Para impedir o dano provocado pela
exposição à fumaça de cigarro e na tentativa de manter a homeostase pulmonar, o
sistema respiratório possui mecanismos de defesa que incluem a barreira epitelial, a
“clearance” mucociliar, fatores humorais (peptídeos antimicrobianos, proteínas do
complemento e do surfactante) e mecanismos de respostas imunológicas57. Vários
fatores humorais e células, como os neutrófilos, macrófagos, células dendríticas (DC dendritic cells), células NK do inglês –“natural killer”), monócitos, e mastócitos
participam na imunidade inata e são recrutadas para controlar a invasão do patógeno58.
A exposição à fumaça de cigarro causa dano as células epiteliais e consequente
liberação de produtos derivados desta destruição, os quais irão se ligar aos receptores de
membrana do tipo “toll” (TLR - toll-like receptors),

no epitélio (TLR4 e TLR2)

acarretando a ativação de fator nuclear kappa B (NF-κB) e liberação de mediadores
inflamatórios pelas células epiteliais, os quais irão ativar macrófagos e neutrófilos
alveolares59. A migração de neutrófilos e macrófagos caracteriza o papel da imunidade
inata na resposta aos estímulos agressores (Figura 2).

Figura 2 - Esquema ilustrativo da ativação da imunidade inata na DPOC
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1.4.1.1

Neutrófilos

Os neutrófilos são células polimorfonucleares60, são as primeiras células a
migrarem para os tecidos infectados61. O recrutamento neutrofílico é vital tanto para
ação direta contra os microorganismos quanto para atrair linfócitos envolvidos na
resolução do processo inflamatório. As principais quimiocinas responsáveis pelo
recrutamento de neutrófilos em modelo murino são as quimiocinas CXCL1 (quimiocina
da família C-X-C ligante 1 ou KC - quimiocina derivada de queratinócitos) e CXCL2
(quimiocina da família C-X-C ligante 2 ou MIP-2 - proteína inflamatória de macrófagos
2) e ambas se ligam ao receptor de quimiocina, CXCR2 (receptor de quimiocina tipo
2)62.
Os neutrófilos são responsáveis pela secreção de proteases, incluindo elastase
neutrofílica, catepsina G e proteinase-3, que estão envolvidas na hipersecreção de muco
pelo epitélio das vias aéreas e na destruição das paredes alveolares. Além disso, fatores
quimiotáticos incluindo interleucina (IL) -8 e leucotrieno B4 (LTB4) promovem a
migração neutrofílica da circulação sistêmica para o trato respiratório. Lacoste et al.
(1993)63 e Keatings et al. (1996)64 demonstraram aumento de neutrófilos ativados em
amostras de escarro e no lavado broncoalveolar (LBA) de pacientes com DPOC. O
aumento no número de neutrófilos nos brônquios e amostras de escarro está relacionado
à gravidade da doença35.

1.4.1.2
2.4.1.1

Macrófagos

Os macrófagos são células mononucleares que desempenham um importante
papel na resposta imune. Estas células assumem um papel de defesa do organismo pela
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sua capacidade de realizar o processo de fagocitose65.
Entretanto, também apresentam importante função para o desenvolvimento da
DPOC, e estão em maior número no parênquima pulmonar, principalmente nos espaços
aéreos distais de pacientes portadores desta doença66. Os macrófagos alveolares de
pacientes com DPOC secretam mais proteínas inflamatórias e têm maior atividade
elastolítica quando expostos à fumaça do cigarro comparados aos fumantes que não
desenvolvem a doença67.
A ativação de macrófagos alveolares também liberam mediadores quimiotáticos
que recrutam células inflamatórias adicionais como as células T CD8+ para os pulmões,
perpetuando o estado de inflamação crônica que também é responsável por alterações
estruturais, obstrução nas vias aéreas e sintomas respiratórios68.
Quando o controle do processo inflamatório pela imunidade inata é ineficaz a
resposta imune adaptativa se manifesta de maneira específica e significativa para
combater os agentes infecciosos49.

1.4.2.

Imunidade adaptativa: Tipos celulares e mediadores inflamatórios

O controle inadequado do processo inflamatório levará a longo prazo a
destruição das fibras constituintes do parênquima pulmonar, necrose e apoptose celular,
gerando restos teciduais, que podem ser reconhecidos como antígenos. Este
reconhecimento é feito por células T diferenciadas, as DC, as quais são responsáveis
pela apresentação destes antígenos para outras células T na região dos órgãos linfóides.
As DC são encontradas em grande número em pulmões de fumantes e são reconhecidas
pelo seu papel importante na passagem da imunidade inata para a adaptativa69-71. Com a
intensificação do processo inflamatório, as DC irão expressar altos níveis de proteínas
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como as do complexo-histocompatibilidade classe 2 (MHC-2) e moléculas como CD80
e CD86 e já na região dos folículos linfoídes fazem a apresentação dos antígenos às
células T72.
Infiltrados de células T CD8+ estão presentes em pulmões de pacientes com
DPOC e também em camundongos cronicamente expostos à fumaça do cigarro, esse
infiltrado persiste mesmo depois de um longo período de cessação do tabagismo73, 74.
Além disso, alguns estudos demonstraram que infiltrado de células T CD8+ está
correlacionado com a limitação do fluxo aéreo e progressão da doença75, 76.
As células T CD8+ também são importantes para combater infecções, mas o
excessivo recrutamento destas células causa dano ao tecido pulmonar e declínio da
função respiratória76, 77. Alguns estudos demonstraram um papel importante das células
T CD8+ na manutenção da resposta inflamatória crônica e na piora da obstrução das vias
aéreas75, 78.
Finkelstein et al. (1995)79 demonstraram que a progressão da DPOC está
correlacionada ao aumento do número de células T em pacientes. Há um aumento no
número total de células T no parênquima pulmonar e nas vias aéreas centrais e
periféricas, principalmente de CD8+, o que diferencia o enfisema das demais doenças
obstrutivas e explica o aparecimento de mediadores inflamatórios específicos que
determinam a lesão estrutural característica do enfisema53,

80

. Embora a função das

células T CD8+ seja frequentemente destacada nos estudos da DPOC, as células T CD4+
também são importantes no processo da doença. Embora os infiltrados de células T
CD4+ sejam menos extensos que os infiltrados de células T CD8+, as células CD4+
estão aumentadas nos pulmões com enfisema44. As células T CD4+ também são
responsáveis pela adequação dos processos imunológicos, pois liberam citocinas
importantes para as respostas inflamatórias45.
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As células T CD4+ podem ser divididas em subgrupos: as células Th1, Th2,
Th17 e Treg81, (Figura 1). As células T de pacientes com enfisema apresentam uma
porcentagem maior de CD4+ Th1 e secretam maiores quantidades de IFN-γ. Já, as
células Th17 estão envolvidas na manutenção do processo inflamatório através da
liberação de IL-17A e IL-17F82, 83 (Figura 3).
As células T regulatória (Treg) representam uma subpopulação de células T
caracterizados pela expressão da molécula CD25+ e do fator de transcrição para células
T regulatórias (Foxp3 - Forkhead box p3)84. As Treg são essenciais para manter a
homeostasia do sistema imune85, pois possuem funções imuno regulatórias, que inibem
a autoimunidade e suprimem a inflamação57 de auto-antígenos, alérgenos e microbiotas,
além de atuar nas respostas imunes a agentes infecciosos e tumores86. Esse efeito
imunossupressor ocorre devido à produção de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10
e o fator de crescimento β (TGF-β)87 (Figura 3).
Cosio et al. (2009)49 propõem que a progressão da DPOC e a gravidade desta
doença são determinadas tanto pela habilidade das DC em estimularem as células T,
quanto pelos mecanismos imunorregulatórios dependentes das Treg. Estes autores
sugerem que uma falha grave neste mecanismo resulta nos estágios 3 e 4 da DPOC de
acordo com a classificação de GOLD.
Por essa razão, vários estudos têm focado na avaliação do papel das células Treg
na DPOC. Sales et al. (2017)88 destacaram em seu estudo a importância das células Treg
no controle da progressão da DPOC, os resultados mostraram que há diferença na
distribuição de células Treg nos compartimentos pulmonares pode levar à obstrução em
fumantes.
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FONTE: Yoshimura A, 201281, adaptado.
Figura 3 - Esquema ilustrativo da diferenciação das células T CD4 naive

1.5. Respostas Th17 e Treg na DPOC

Estudos mostraram aumento de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo,
a IL-6 em escarro de pacientes com DPOC estável64. A IL-6 é secretada principalmente
por células T e macrófagos89. As respostas de sinalização da IL-6 são mediadas pelo
transdutor de sinal e ativador de transcrição 3 (Stat3)90. Uma vez ativado, o Stat3 induz
a expressão de numerosos genes pró-inflamatórios no pulmão91. O aumento de Stat3 e
aumento de genes associado à expressão de Stat3 tem sido encontrada em tecido
pulmonar de pacientes com DPOC92. A IL-6 juntamente com a IL-21 e IL-23 via Stat3
regula a diferenciação de células Th17 e consequente aumento na produção de IL-1793,
94

(Figura 4).
O Stat3 além de ser um fator de transcrição essencial para diferenciação de Th17

ele atua na inibição de Treg. Por outro lado, a ativação do Stat5 é fundamental no que
diz respeito à diferenciação e manutenção das células Treg e suprime a diferenciação de
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células Th1795,

96

. Animais que foram cronicamente expostos à fumaça de cigarro e

desenvolveram enfisema pulmonar apresentaram um maior número de células Th17 e
IL-1797. Brandão-Rangel et al. (2017)98 demonstraram em seu estudo que camundongos
expostos à fumaça de cigarro apresentaram aumento na concentração de IL-17 no LBA
e no plasma, podendo estar associado com o aumento da expressão e ativação da Stat3
(FosfoStat3) (Figura 4).
Em relação às citocinas anti-inflamatórias, que são liberadas para controlar o
processo inflamatório, podemos destacar a IL-10, que é liberada por monócitos,
macrófagos99 e principalmente pelas células Treg100, em resposta a estímulos
inflamatórios (Figura 4).
O controle da proliferação e migração de células T para o trato respiratório é
mediado por subtipos de linfócitos CD4+, que são as células Treg, as quais apresentam
funções imunorregulatórias devido à produção de citocinas anti-inflamatórias como a
IL-10 e o TGF-β57.
Cosio et al. (2009)49 propõem que a progressão da DPOC e a gravidade desta
doença são determinadas tanto pela habilidade das células dendríticas em estimularem
as células T quanto pela ineficiência dos mecanismos imunorregulatórios dependentes
das Tregs.
Lee et al. (2007)50 foram uns dos primeiros autores que propuseram que uma
redução nos valores de células Tregs estava associada à progressão da DPOC.
Detectaram em tecido de pacientes DPOC uma redução de expressão nos níveis de
ácido ribonucleíco mensageiro (RNAm) para Foxp3, bem como menor expressão de IL1057.
Em estudo anterior desenvolvido por nosso grupo, observamos uma redução da
densidade de células Treg e de células positivas para

IL-10 em vias aéreas de
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indivíduos fumantes com DPOC, quando comparados aos demais grupos88, sugerindo a
importância da célula Treg no controle do processo inflamatório através da produção de
IL-10.

FONTE: Lane N, 201051, adaptado.
Figura 4 - Esquema ilustrativo da resposta Th17/Treg na DPOC

1.6. Exacerbação da DPOC

A progressão da DPOC é caracterizada por exacerbações, que pode ser definida
como a intensificação/piora dos sintomas1,

101-103

. A exacerbação é caracterizada por

redução da função pulmonar, diminuição da qualidade de vida e está associada com o
aumento de mediadores pró-inflamatórios nos pulmões104. Repetidas crises de
exacerbação da DPOC promove a piora do prognóstico105 e acelera a progressão da
doença106.
As causas mais comuns de exacerbação estão associadas às infecções por
agentes bacterianos e/ou virais107. Cerca de metade de todas as exacerbações são
causadas por infecções bacterianas108. Estes episódios diminuem significativamente a
qualidade de vida destes pacientes109, devido a intensificação dos sintomas39,
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requerendo muitas vezes admissão hospitalar110. A exacerbação é a maior causa de
morbidade e mortalidade em pacientes com DPOC111.
A exposição prolongada à fumaça de cigarro também aumenta a susceptibilidade
às infecções e consequentemente a exacerbação da DPOC. Isto pode ser explicado por 3
fatores: o avanço da queda na função pulmonar; maior predisposição para ocorrência
de infecções e ao fato de que o efeito somatório da exposição à fumaça do cigarro e a
infecção intensificam o processo inflamatório acarretando um aumento na gravidade da
doença112.
Acredita-se que episódios repetidos de exacerbação e inflamação, contribuam
para a lesão do tecido pulmonar e consequentemente a limitação do fluxo aéreo.
Embora, a freqüência de exacerbação aumente com a progressão da doença, os
mecanismos ainda não estão totalmente esclarecidos113.
Já está demonstrado o aumento do número de neutrófilos e produção de
interleucinas e quimiocinas como IL-6, IL-8, TNF-α e LTB4 em LBA de pacientes com
exacerbação da DPOC39,

114

. Além disso, os pacientes que apresentam exacerbações

frequentes possuem níveis mais elevados de IL-6115, 116 e aumento da ativação de NF-kB
nos macrófagos alveolares117.
Estudos nas vias aéreas de adultos mostraram que a exacerbação da DPOC por
bactéria promoveu a liberação de antígenos, incluindo endotoxinas, fragmentos de
peptidoglicano, lipoproteínas, e outras moléculas nas vias aéreas, promovendo a
liberação de IL-8 e TNF-α os quais irão promover a ativação de TLR2 e ativação de
NF- κB118.
Entender o papel da imunidade adaptativa na exacerbação da DPOC torna-se
importante, uma vez, que alguns estudos têm relatado aumento do número de células
Treg em pacientes com exacerbação aguda da DPOC e em pacientes com enfisema,
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sugerindo que essas células podem não ser efetivas para controlar a inflamação desses
pacientes119.

1.6.1.

Modelos Experimentais de Exacerbação na DPOC

Estudos prévios mostraram que diferentes modelos experimentais têm sido
desenvolvidos para elucidar a fisiopatologia das exacerbações da DPOC. Existem duas
principais abordagens experimentais para a indução das exacerbações da DPOC: a
instilação intratraqueal de lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano e desafio com estirpes
bacterianas ou virais específicos120.
A maioria dos estudos experimentais utilizam a associação entre os modelos de
indução de enfisema por instilação de proteases em conjunto com LPS, devido ao
menor tempo requerido para o desenvolvimento da doença, comparado aos modelos de
exposição ao fumo. O LPS é um importante componente da membrana externa das
bactérias gram-negativas e está presente na fumaça do cigarro em consideráveis
quantidades121-123.
Vernooy et al. (2002)124 demonstraram em camundongos que foram desafiados
repetidamente (duas vezes por semana, durante doze semanas) com LPS (5μg) via
intratraqueal,

inflamação

pulmonar

caracterizada

por

agregados

linfocitários

peribrônquicos e perivasculares (CD4+, CD8+ e CD19+), acúmulo de macrófagos e
células T CD8+ no parênquima e alteração da expressão de citocinas, após 5 instilações
de LPS. Além disso, alterações nas vias aéreas e alvéolos, tais como metaplasia das
células produtoras de muco, espessamento da parede das vias respiratórias e aumento
dos espaços alveolares também foram observados.
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Até o momento são poucos os estudos que avaliam o efeito do LPS em modelo
experimental de exposição à fumaça de cigarro. Isto decorre do fato de que embora o
modelo de fumo seja considerado o que melhor mimetize o enfisema encontrado em
humanos, este tipo de exposição requer um tempo bastante prolongado e a lesão tecidual
obtida é considerada leve, correspondente a um paciente com DPOC grau I ou II
seguindo os critérios do GOLD125.
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2. JUSTIFICATIVA

Embora já se saiba que o principal fator de risco para o desenvolvimento da
DPOC é o tabagismo, e que os episódios recorrentes de exacerbação por infecções em
pacientes com DPOC comprometam a qualidade de vida destes indivíduos, podendo
acarretar piora e progressão da doença, poucos são os estudos que avaliam o papel da
exacerbação em modelos experimentais de exposição à fumaça de cigarro.
Tais estudos seriam de grande importância para um melhor entendimento do
papel da imunidade adaptativa envolvido neste processo, em especial das respostas
Th17 e Treg.
Uma melhor compreensão dos mecanismos imunológicos envolvidos na
exacerbação da DPOC é importante, uma vez que poderia nos levar a abordagens
terapêuticas novas e mais eficazes para tratamento desta importante doença.
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3. HIPÓTESE

A utilização de um modelo experimental da DPOC por exposição à fumaça de
cigarro associada à instilação de LPS em camundongos acarretará exacerbação do
processo inflamatório mediado pelo desequilíbrio entre as respostas Th17/Treg.
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4. OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de enfisema pulmonar por
exposição à fumaça de cigarro e instilação de LPS que mimetize parte dos fenômenos
fisiológicos característicos da exacerbação clínica de pacientes com DPOC visando
investigar o papel da imunidade adaptativa, em especial o desequilíbrio entre a resposta
Th17 e Treg, nesta amostra experimental.
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5. MÉTODOS

5.1. Animais

Foram utilizados 60 camundongos C57BL/6 machos, com idade 6-8 semanas e
peso de 25-30g, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina da USP
(FMUSP). Os animais foram mantidos em gabinetes com temperatura e ventilação
adequadas, acomodados em caixa moradia de polipropileno no biotério do Laboratório
de Terapêutica Experimental I (LIM-20) da FMUSP. Durante o período de
aclimatização e experimentação os animais receberam água e ração comercial peletizada
à vontade e foram mantidos em ciclo claro-escuro de 12h em temperatura ambiente de
20±2 oC, sendo cuidados por profissionais treinados e capacitados durante todo o
período do estudo. Este projeto foi aprovado pela Comissão Ética no Uso de Animais
em Pesquisa da FMUSP – SP (Protocolo 077/2014). Todos os animais receberam os
cuidados necessários de acordo com o “Guia de cuidados e uso de animais de
laboratório” (NIH publication 85-23, revisado em 1985) e com a Lei Arouca (Lei
11.794 de 8 de outubro de 2008).

5.2. Grupos Experimentais

Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais:

Grupo Controle Salina (CSAL): Os animais foram mantidos durante 12 semanas no
biotério e expostos ao ar filtrado. Após este período, os animais receberam a primeira
instilação intratraqueal de solução salina (NaCL 0,9%, volume 50 µl), e após 15 dias
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receberam a segunda instilação da mesma solução, seguindo os mesmos procedimentos.
A eutanásia dos animais foi realizada 3 dias após a última instilação.

Grupo Controle LPS (CLPS): Os animais foram mantidos durante 12 semanas no
biotério e expostos ao ar filtrado. Após este período, os animais receberam a primeira
instilação intratraqueal de LPS (Escherichia coli, serotipo O26:B6: Sigma Chemical
Co.) (1 mg/kg)113, (volume 50 µl), e após 15 dias receberam a segunda instilação da
mesma solução, seguindo os mesmos procedimentos. A eutanásia dos animais foi
realizada 3 dias após a última instilação.

Grupo Fumo Salina (FSAL): Os animais foram expostos à fumaça de cigarro por um
período de 30 min, duas vezes por dia, 5 dias por semana, durante 12 semanas. Após
este período, os animais receberam a primeira instilação intratraqueal de solução salina
(NaCL 0,9%, volume 50 µl), e após 15 dias receberam a segunda instilação da mesma
solução, seguindo os mesmos procedimentos. A eutanásia dos animais foi realizada 3
dias após a última instilação. Os animais permaneceram expostos à fumaça de cigarro
durante todo o protocolo experimental exceto nos dias das instilações e eutanásia.

Grupo Fumo LPS (FLPS): Os animais foram expostos à fumaça de cigarro por um
período de 30 min, duas vezes por dia, 5 dias por semana, durante 12 semanas. Após
este período, os animais receberam a primeira instilação intratraqueal de LPS
(Escherichia coli, serotipo O26:B6: Sigma Chemical Co.) (1 mg/kg)113, (volume 50 µl),
e após 15 dias receberam a segunda instilação da mesma solução, seguindo os mesmos
procedimentos. A eutanásia dos animais foi realizada 3 dias após a última instilação. Os
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animais permaneceram expostos à fumaça de cigarro durante todo o protocolo
experimental exceto nos dias das instilações e eutanásia.

A representação esquemática dos grupos experimentais estão representados na
figura 5 e a linha do tempo do protocolo experimental está representado na figura 6.

Figura 5 - Representação esquemática dos grupos experimentais

Figura 6 - Linha temporal do protocolo experimental

O protocolo experimental foi realizado em duas etapas: a primeira exposição foi
coletado material para análises da mecânica respiratória, LAB, morfometria do tecido
pulmonar e imuno-histoquímica. A segunda exposição, o material coletado foi utilizado
para dosagens de quimiocinas e citocinas.
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5.3. Indução do enfisema pulmonar por exposição à fumaça de cigarro

Para indução do enfisema pulmonar, os animais foram expostos à fumaça de
cigarro como descrito previamente por Toledo et al. (2012)126. Para tanto foi utilizada
uma câmara de inalação (28 L), com duas entradas (ar e fumo), uma saída e um
ventilador, para aumentar a mistura entre o ar e a fumaça dentro da caixa. O fluxo de ar
sintético na primeira entrada foi de 2 L/min, e a segunda entrada recebeu um fluxo de ar
sintético, que passou através de um Sistema Venturi ligado a um cigarro aceso,
aspirando a fumaça do cigarro e conduzindo-a para dentro da caixa. A taxa de fluxo de
ar nesta segunda entrada podia ser alterada fornecendo mais ou menos mistura de fumo
para a caixa. Definimos a taxa de fluxo de 1,5 L/min, o que produziu níveis de
monóxido de carbono (CO) variando de 250 a 350 ppm (partes por milhão) (ToxiPro,
biosystems, USA). A concentração de carboxihemoglobina em camundongos expostos
ao fumo foi mantida a 10% (±1,3). Os animais foram expostos a 12 (±1) cigarros
comercialmente filtrados (0,8 mg de nicotina, 10 mg de alcatrão e 10 mg de CO por
cigarro) com concentração total de partículas em suspensão (TPM) 354,8 ± 50,3 μg/m3
por dia127. Os camundongos expostos à fumaça de cigarro foram mantidos na caixa com
estes níveis de CO por um período de tempo de 30 min, duas vezes por dia, 5 dias por
semana, durante 14 semanas (Figura 7). Os animais controles foram expostos ao ar
filtrado.
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FONTE: Biselli PJC, 2011127 adaptado.
Figura 7 - Esquema ilustrativo da caixa de exposição à fumaça de cigarro

5.4. Instilação de LPS

Os animais foram anestesiados com ketamina (34 mg/kg) e xilazina (12 mg/kg)
por via intramuscular, e posteriormente foram submetidos à uma pequena incisão na
região do pescoço para a abertura do óstio anterior da traquéia, através da qual foram
realizadas as instilações com as devidas soluções e doses mencionadas posteriormente.
As instilações foram realizadas utilizando-se uma seringa de insulina ultrafina da marca
BD (0,38X13mm; 27GX1/2”) e logo após a região foi suturada.
Os camundongos foram submetidos ao procedimento de recuperação póscirúrgica, no qual receberam tramadol 5 mg/mL por via intramuscular e permaneceram
em ambiente aquecido (30°C) até apresentarem movimentos ativos, e só então
retornaram para sua caixa moradia.

5.5. Avaliação da Mecânica do Sistema Respiratório

Para avaliação da mecânica respiratória, os animais de cada grupo foram aneste-
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siados com thiopental (70 mg/kg), por via intra peritoneal (i.p) e traqueostomizados
para instalação de um cateter intravascular 20G, sendo este fixado à traquéia por meio
de fios de algodão e conectados a um respirador para pequenos animais (flexiVent,
SCIREQ, Canadá).
Os animais foram ventilados com um volume corrente de 10 mL/kg e frequência
respiratória de 120 ciclos/min. Posteriormente foi induzida a paralisia muscular através
da administração de brometo de pancurônio (1 mg/kg) i.p. O nível anestésico do animal
foi verificado durante todo o procedimento.
Foi calculada a impedância do sistema respiratório (Zrs) dos animais de cada
grupo, para tanto foi utilizado um sinal de perturbação em volume de 16 segundos. A
ventilação mecânica foi interrompida somente para a aplicação das perturbações. Após a
perturbação, os dados foram coletados.
Para análise das impedâncias obtidas, utilizaremos o modelo de fase constante,
descrito por Hantos128.
=
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O Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância das vias aéreas, Gtis
caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, Htis caracteriza a energia
acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade imaginária, f é a frequência e
=

2

.

O parâmetro Raw (resistência de vias aéreas), nos permite a análise,
isoladamente das vias aéreas, sem a interferência do tecido pulmonar. O parâmetro Gtis
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avalia a resistência tecidual, enquanto que o parâmetro Htis seria a elastância do tecido
pulmonar.

5.6. Coleta e Análise do LBA

Para a coleta do LBA, os animais, ainda anestesiados, foram eutanasiados por
meio de exsanguinação da aorta abdominal e em seguida os pulmões foram lavados com
três instilações de 0,5 mL de solução salina estéril (NaCL 0,9%) e o volume total
recuperado, foi então centrifugado a 1000 rpm (rotações por minuto), a 4°C durante 10
min, o sobrenadante foi armazenado a -20°C e o botão celular ressuspenso em 0,2 mL
de solução salina estéril para os grupos instilados salina e 1,5 mL para os grupos LPS,
para contagem das células totais na câmara de Neubauer (Carl Roth, Karlsruhe,
Germany). A contagem diferencial de 300 células foi feita em campos aleatoriamente
selecionados. Alíquotas de 100 µl da suspensão celular foram centrifugadas em lâminas
de vidro usando uma citocentrífuga (Medion Diagnostics, DÜndingen, Switzerland)
durante 6 min em 450 rpm, e então coradas com Diff-Quick Romanowsky (DQS;
Biochimical Sciences Inc., Swedesboro, NJ). As lâminas foram analisadas utilizando
microscopia óptica na magnitude de 1000x e a obtenção do número absoluto de cada
população celular no LBA foi estabelecida. Foram contadas 300 células inflamatórias
por lâmina. Após a coleta do LBA a caixa torácica foi aberta para retirada dos pulmões
e coração em monobloco.

5.7. Remoção dos pulmões e análise histológica

Os pulmões foram fixados em formaldeído (4%) sob pressão constante de
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20cmH2O durante 24h. Após a fixação foram feitos cortes transversais de 4μm destes
pulmões para futuras análises histológicas.

5.7.1

Avaliação morfométrica

Para a análise morfométrica as lâminas foram coradas com hematoxilina e
eosina (HE) e posteriormente fizemos a contagem do Lm no espaço subpleural (distal)
(Figura 8) e no espaço peribronquial (proximal - ao redor das vias aéreas) (Figura 9) por
microscopia óptica (Nikon Eclipse - E200, Japão). A análise quantitativa foi realizada
através da técnica convencional de contagem de pontos (“point-couting”)129. Em um
aumento de 200x, utilizando-se uma ocular, contendo um sistema de referência de 100
pontos e 50 segmentos de reta dispostos em paralelo, acoplada ao microscópio de luz
convencional (Figuras 8 e 9, respectivamente).

Figura 8 - Retículo com 100 pontos e 50 retas utilizado para quantificação dos parâmetros morfométricos
distais (subpleural) no parênquima pulmonar. Aumento de 200x
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Figura 9 - Retículo com 100 pontos e 50 retas utilizado para quantificação dos parâmetros morfométricos
proximais (peribronquial) no parênquima pulmonar. Aumento de 200x

O Lm é um índice do diâmetro médio dos espaços aéreos distais. Utilizando o
retículo sobreposto ao parênquima pulmonar nas regiões mais periféricas do parênquima
e ao redor das vias aéreas, foi contado o número de vezes que os interceptos cruzam as
paredes dos alvéolos em um aumento de 200x130.
Foi feita uma média de vinte campos para cada lâmina e calculado o Lm através
da seguinte equação:
Lm = 2500 μm/média do número de vezes que os interceptos cruzaram as paredes dos
alvéolos.
O valor de 2500 μm é obtido através da aferição do retículo utilizado, por meio
de uma régua da fabricante Zeiss no aumento de 200x. A somatória de todos os
segmentos do retículo resulta no valor 2500 μm.

5.7.2

Espessura Epitelial

A avaliação da espessura epitelial foi realizada por sistema de análise de
imagens, utilizamos o programa Panoramic Viewer 1.5 (3DHISTECH, Budapeste,
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Hungria). Foram selecionadas 5 vias aéreas de cada animal em aumento de 400x. A
espessura epitelial foi definida como a distância entre a membrana basal e a membrana
da célula luminal, excluindo os cílios131, posteriormente foi medido o comprimento da
membrana basal e então, a espessura epitelial foi expressa como uma relação entre a
média da espessura epitelial e o comprimento da membrana basal (Figura 10).

Figura 10 - Espessura epitelial. A espessura epitelial foi expressa como uma relação entre a média da
espessura epitelial, representada pelo traço em vermelho e o comprimento da membrana basal,
representado pelo traço em amarelo. Aumento de 400x

5.8. Imuno-histoquímica

Para realização das marcações específicas por imuno-histoquímica, as lâminas
silanizadas foram desparafinizadas em xilol quente (60-65 ºC) durante 30 min e
reidratadas em concentrações decrescentes de etanol, água corrente e água destilada por
3 min cada. Os epítopos antigênicos foram recuperados por alta temperatura em solução
de citrato 10 mM (pH=6.0) em panela de pressão. Posteriormente, para inativação de
epítopos inespecíficos as lâminas foram bloqueadas com peroxidase endógena em
temperatura ambiente. Em seguida, as lâminas foram incubadas durante toda a noite
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(overnight) a 4 ˚C com o anticorpo primário em câmara úmida. Após este período, os
cortes foram lavados com tampão fosfato (PBS - pH=7,5) e incubados com anticorpo
secundário e logo em seguida também foram incubados com complexo conjugado com
peroxidase (Vector Laboratories - Sta. Cruz Biotechnology, CA, EUA). A incubação do
anticorpo secundário e o complexo tiveram duração de 30 min a 37°C, em câmara
úmida (especificações na Tabela 1). Para alguns marcadores os cortes foram incubados
com Histofine (Nichirei Biosciences inc., Tokyo, Japão) um polímero marcado e
preparado com uma combinação de polímeros de aminoácidos com peroxidase e
anticorpo secundário, durante 30 min a 37°C, em câmara úmida (especificações na
Tabela 1). Para a revelação foi utilizada solução de cromógeno (diaminobenzidina DAB) (Dako - Dako North America, Inc. CA, EUA) e hematoxilina de Harris (Merck,
Darmstadt, Germany) para contracorar. As lâminas foram montadas com lamínulas e
resina sintética.
Para cada marcador específico foi utilizado um determinado anticorpo com seu
respectivo anticorpo secundário. Para controle negativo o anticorpo primário foi omitido
do procedimento nas amostras de tecido126. Fizemos a padronização da diluição dos
mesmos, iniciando os testes com as diluições sugeridas pelos fabricantes. As
especificações utilizadas estão descritos na próxima tabela.
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Tabela 1 - Especificações das marcações específicas por imuno-histoquímica
MARCADOR
MAC-2
Elastase
Neutrofílica
CD4+
CD8+
Foxp3
Stat3
FosfoStat3
Stat5
FosfoStat5

5.8.1.

ANTICORPO
PRIMÁRIO
Monoclonal
produzido em rato
Policlonal
produzido em
coelho
Monoclonal
produzido em rato
Policlonal
produzido em
coelho
Policlonal
produzido em
coelho
Policlonal
produzido em
coelho
Policlonal
produzido em
cabra
Policlonal
produzido em
cabra
Policlonal
produzido em
cabra

ANTICORPO
SECUNDÁRIO

DILUIÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

Anti-rato (Vector)

1:50000

clone M3/38, Cedarlane,
ON, Canadá

Anti-coelho
(Histofine)

1:2000

ab21595, abcam, Biogen,
SP, Brasil

Anti-rato (Vector)

1:10

sc 13573, Sta Cruz
Biotechnology, CA, USA

Anti-coelho
(Histofine)

1:100

ab4055, abcam, Biogen,
SP, Brasil

Anti-coelho
(Histofine)

1:500

ab 54501, abcam, Biogen,
SP, Brasil

Anti-coelho
(Histofine)

1:1000

sc 482, Sta Cruz
Biotechnology, CA, USA

Anti-cabra (Vector)

1:2000

sc 7993, Sta Cruz
Biotechnology, CA, USA

Anti-cabra (Vector)

1:2000

Sc 835G, Sta Cruz
Biotechnology, CA, USA

Anti-cabra (Vector)

1:100

sc 11761, Sta Cruz
Biotechnology, CA, USA

Contagem de células positivas por área de parênquima

As lâminas contendo os cortes dos pulmões com as marcações específicas
realizadas pela imuno-histoquímica foram escaneadas por escaner de alta resolução
(Pannoramic Scan, 3D Histech, Budapest, Hungary HUN). Foram analisados 15-20
campos do parênquima pulmonar por lâmina de cada animal. Os campos selecionados
foram feitos com tamanhos iguais utilizando o software PannoramicViewer (aumento
de 400x). Posteriormente, utilizando um software específico para análise de imagem
(Image-Pro Plus version 4.5 for Windows, Media Cybernetics, MD, USA) foi aplicado
um filtro pré-montado com base em um número representativo de fotos (Figura 11).
Para cada imagem foram coletadas as áreas de marcação do parênquima pulmonar e
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contado o número de células positivas naquela área. A relação entre o número de células
positivas por área de parênquima pulmonar foi determina e os resultados obtidos.

Figura 11 - Foto ilustrativa da contagem da área de parênquima pulmonar. (A) Lâmina original após
escaneamento. (B) Lâmina após aplicação de filtro pré-montado
montado para quantificação da área de
parênquima pulmonar.
ulmonar. Os resultados foram obtidos
obt
através da relação entre o número de células positivas
por área de parênquima pulmonar.
pulmonar Aumento de 400x

5.9. Dupla marcação por imuno-histoquímica
imuno

histoquímica de dupla marcação foi realizada para ilustrar as
A reação imuno-histoquímica
células positivas para Foxp3/IL-10.
Foxp3/IL
Essa reação baseou-se
se nos mesmos passos de uma
reação imuno-histoquímica
histoquímica convencional, já descrita anteriormente. Inicialmente,
fizemos a desparafinização,
ização, hidratação, recuperação antigênica, bloqueio e incubação
overnight do anticorpo policlonal de coelho anti Foxp3 (1:300, Abcam, Cambridge,
Reino Unido) e revelação com DAB. Após a revelação, numa segunda etapa os cortes
foram lavados em água corrente,
corrente, água destilada e PBS e posteriormente incubados com
o anticorpo monoclonal de rato anti - IL-10
10 (1:100, Santa Cruz Biotechnology, CA,
EUA) overnight a 4°C. A etapa seguinte foi baseada em fosfatase alcalina, por 30 min a
37°C. A reação de fosfatase alcalina
alcalina foi então revelada com o cromógeno PermaRed/AP
(Diagnostic BioSystems, Pleasanton, CA). Para contra-coloração,
contra coloração, os cortes foram
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corados com hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Germany). As lâminas foram
montadas com lamínulas e resina sintética.
O resultado final foi a marcação das células em castanho para Foxp3 e a IL-10
em vermelho ou ainda as células duplamente marcadas, demonstrando em tom
alaranjado que as células Foxp3 estariam expressando IL-10.
As imagens foram tiradas com uma câmera digital AxioCam MRc5, usando o
software Zen, ambos da marca Carl Zeiss (München-Hallbergmoos - Alemanha) em
aumento de 400x e 1000x para cada imagem.

5.10.

Dosagem de Citocinas

A análise das citocinas foi realizada pelo ensaio de imunoabsorção enzimática
(ELISA - Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay). Os pulmões foram homogeneizados
em solução salina estéril (NaCL 0,9%, volume 600 µl), e o sobrenadante estocado a -80
°C. As especificações utilizadas estão descritos na tabela a seguir:
Tabela 2 - Especificações das dosagens de citocinas e quimiocinas
CITOCINAS E QUIMIOCINAS

ESPECIFICAÇÃO

IL-17

Kit ELISA - R&D System (Minneapolis, MN)

IL-6

Kit ELISA- BioLegend (San Diego, CA)

IL-10

Kit ELISA- BioLegend (San Diego, CA)

IFN-γ

Kit ELISA - R&D System (Minneapolis, MN)

CXCL1

Kit ELISA - R&D System (Minneapolis, MN)

CXCL2

Kit ELISA - R&D System (Minneapolis, MN)

A análise foi realizada de acordo com as instruções do fabricante, de modo geral,
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para cada citocina utilizamos microplacas (Costar, Cambridge, MA, USA)
sensibilizadas com anticorpos monoclonais específicos. Após lavagens e distribuição
das amostras, foram adicionados anticorpos específicos para as diferentes citocinas
conjugados à biotina. Para a revelação da ligação, solução reveladora contendo
conjugado enzimático de estreptoavidina-peroxidase, substrato e cromógeno foi
adicionada. A leitura da reação foi realizada a 450 nm em espectrofotômetro M2
(Spectramax L, Moleculas Devices). As concentrações das amostras foram calculadas a
partir das curvas-padrão obtidas com as citocinas recombinantes.
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística e os gráficos foram realizados utilizando o programa
SigmaPlot (Systat Software, San Jose, CA, EUA; versão 11.0). Os dados paramétricos
foram analisados utilizando teste de variância para um fator (One Way Analysis)
seguido do pós teste de Holm - Sidak e para os dados não paramétricos utilizamos o
teste de Kruskal - Wallis seguido do pós teste de Dunn's. Fizemos a transformação
logarítmica dos dados para as análises de imuno-histoquímica e citocinas/quimiocinas.
Os resultados foram apresentados com média ± erro padrão (EP), sendo considerado o
nível de significância de 5% (p<0,05).
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7. RESULTADOS

7.1. Avaliação da mecânica do sistema respiratório

A análise da Gtis (Figura 12), revelou aumento no grupo FLPS quando
comparado com o grupo controle CSAL. Em relação ao parâmetro Htis (Figura 13),
houve aumento no grupo FLPS quando comparado ao grupo CSAL e FSAL. Já em
relação a Raw (Figura 14), não foi observado diferença entre os grupos experimentais.

Figura 12 - Avaliação da mecânica do sistema respiratório, Gtis. * comparado com CSAL (p=0,006).
CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP
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Figura 13 - Avaliação da mecânica do sistema respiratório, Htis. * comparado com CSAL e FSAL
(p=0,002). CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP

Figura 14 - Avaliação da mecânica do sistema respiratório, Raw. Não houve diferença entre os grupos
experimentais. CSAL. CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP
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7.2. Análise do LBA

Observamos aumento do número de células totais nos grupos CLPS e FLPS
quando comparados aos grupos CSAL e FSAL (Figura 15).
A análise diferencial das células infamatórias demonstrou aumento de
macrófagos nos grupos CLPS e FLPS quando comparados ao grupo CSAL (Figura 16)
e aumento de neutrófilos e linfócitos nos grupos CLPS e FLPS quando comparados aos
grupos CSAL e FSAL (Figuras 17 e 18, respectivamente).

Figura 15 - Representação gráfica do número de células inflamatórias totais no LBA. Células totais. *
comparado com CSAL e FSAL (p<0.001). CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores
são a média ± EP
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Figura 16 - Representação gráfica do número de macrófagos no LBA. * comparado com CSAL
(p<0.001). CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP

Figura 17 - Representação gráfica do número de neutrófilos no LBA. * comparado com CSAL e FSAL
(p<0.001). CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP
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Figura 18 - Representação gráfica do número de linfócitos no LBA. * comparado com CSAL e FSAL
(p<0.001). CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=9, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP

7.3. Avaliação morfométrica

7.3.1.

Lm

A análise do parênquima pulmonar distal mostrou aumento do Lm nos grupos
FSAL e FLPS quando comparado com os grupos CSAL e CLPS (Figura 19). Já os
resultados da análise do parênquima pulmonar proximal mostrou aumento do Lm
somente no grupo FLPS comparado com o grupo CSAL (Figura 19).

Os cortes

histológicos dos pulmões que caracterizam as mudanças morfológicas estão
representados na figura 19 A-H.
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Figura 19 - Representação gráfica dos valores do Lm e fotomicrografias. Lm subpleural: * comparado
com CSAL e CLPS (p<0,001); Lm peribronquial:
peribronquial: # comparado com CSAL (p=0,02). CSAL n=9, CLPS
n=9, FSAL n=8, FLPS n=5. Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A D) Fotomicrografias do parênquima
parê
pulmonar distal dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. (E-H)
(E H) Fotomicrografias do
parênquima pulmonar
ar proximal dos grupos (E) CSAL, (F) CLPS, (G) FSAL e (H) FLPS. Aumento de
200x
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7.3.2.

Espessura Epitelial

Observamos aumento na espessura epitelial apenas no grupo FLPS quando
comparado ao grupo CSAL
SAL (Figura 20). Os cortes histológicos dos pulmões que
caracterizam as mudanças na espessura epitelial estão representados na figura 20 A-D.

Figura 20 - Representação gráfica da espessura epitelial e fotomicrografias. * comparado com CSAL
(p=0,02). CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5.
n=5. Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A
Fotomicrografias das vias aéreas dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de
400x
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7.4. Imuno-histoquímica

A contagem de células positivas no parênquima pulmonar demonstrou para a
marcação de MAC-2 e neutrófilo aumento nos grupos CLPS, FSAL e FLPS quando
comparados ao grupo CSAL. Também observamos aumento nos grupos CLPS e FLPS
quando comparado ao grupo FSAL e ainda verificamos aumento no grupo FLPS
quando comparado ao grupo CLPS (Figura 21 e 22 respectivamente). As
fotomicrografias estão representadas na figura 21 e 22 A-D.
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Figura 21 - Representação gráfica do número de células positivas para macrófagos e marcação específica
por imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p<0,001),
(p<0,001), ** comparado com FSAL (p<0,001), ***
comparado com CLPS (p<0,001); CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5. Os valores são a média
± EP. (A-D)
D) Fotomicrografias de células positivas para macrófagos no parênquima pulmonar dos grupos
(A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As setas em vermelho sinalizam
algumas células marcadas para macrófagos
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Figura 22 - Representação gráfica do número de células positivas para neutrófilos e marcação específica
por imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p<0,001), ** comparado com FSAL (p<0,001), ***
comparado com CLPS (p<0,001); CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5. Os valores são a média
± EP. (A-D)
D) Fotomicrografias de células positivas para neutrófilos no parênquima pulmonar
pul
dos grupos
(A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As setas em vermelho sinalizam
algumas células marcadas para neutrófilos
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Para marcação de CD4+, observamos aumento nos grupos CLPS, FSAL e FLPS
quando comparado ao grupo CSAL e verificamos aumento no grupo FLPS quando
comparado aos grupos CLPS e FSAL (Figura 23).

Na figura 23 A-D estão

representadas as fotomicrografias das marcações específicas no parênquima pulmonar
para CD4+.
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Figura 23 - Representação
ação gráfica do número de células positivas para CD4 e marcação específica por
imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p<0,001), ** comparado com CLPS e FSAL (p<0,001);
CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5. Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A D) Fotomicrografias
Fotomicrog
de
células positivas para CD4+ no parênquima pulmonar dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D)
FLPS. Aumento de 400x. As setas em vermelho sinalizam algumas células marcadas para CD4+
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Em relação a contagem de células positivas para CD8, foi observado aumento
nos grupos CLPS, FSAL e FLPS quando comparados ao grupo CSAL (Figura 24). As
fotomicrografias estão representadas
presentadas na figura 24 A-D.

Figura 24 - Representação gráfica do número de células positivas para CD8 e marcação específica por
imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p= 0,006); CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5.
Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A D) Fotomicrografias de células positivas para CD8+ no parênquima
pulmonar dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As setas em
vermelho sinalizam algumas células marcadas para CD8+
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A marcação de células positivas para Foxp3,
F
, demonstrou aumento nos grupos
CLPS e FLPS quando comparados ao grupo CSAL (Figura 25). Na figura 25 A-D estão
as fotomicrografias das células positivas para Foxp3.
F

Figura 25 - Representação gráfica do número de células positivas para Foxp3 e marcação específica por
imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p= 0,008); CSAL n=9, CLPS
CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5.
Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A D) Fotomicrografias de células positivas para Foxp3 no parênquima
pulmonar dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As setas em
vermelho sinalizam algumas células marcadas
marcad para Foxp3
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Nos resultados referentes a quantificação de Stat3 observamos aumento nos
grupos CLPS, FSAL e FLPS quando comparados ao grupo CSAL. Também
observamos aumento nos grupos CLPS e FLPS quando comparado ao grupo FSAL e
ainda verificamos a intensificação no grupo FLPS quando comparado ao grupo CLPS
(Figura 26). As fotomicrografias estão representadas na figura 26 A-D.
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Figura 26 - Representação gráfica do número de células positivas para Stat3 e marcação específica
específi por
imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p<0,001), ** comparado com FSAL (p<0,001), ***
comparado com CLPS (p<0,001); CSAL n=7, CLPS n=9, FSAL n=6, FLPS n=5. Os valores são a média
± EP. (A-D)
D) Fotomicrografias de células positivas para Stat3 no parênquima
parênquima pulmonar dos grupos (A)
CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As setas em vermelho sinalizam algumas
células marcadas para Stat3
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Para marcação de FosfoStat3 foi demonstrado aumento nos animais desafiados
com LPS (CLPS e FLPS) quando
q
comparado com o grupo CSAL (Figura
ura 27). Na figura
27 A-D estão representadas as fotomicrografias.
fotomicrografias

Figura 27 - Representação gráfica do número de células positivas para FosfoStat3 e marcação específica
por imuno-histoquímica. * comparado com CSAL (p<0,001), CSAL n=8, CLPS n=8, FSAL n=8, FLPS
n=4. Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A D) Fotomicrografias de células positivas para FosfoStat3 no
parênquima pulmonar dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As
setas em vermelho sinalizam algumas células marcadas para FosfoStat3
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Os resultados referentes a quantificação de Stat5, observamos aumento no grupo
CLPS quando comparado aos grupos CSAL e FSAL (Figura 28).
). As fotomicrografias
estão representadas na figura
gura 28 A-D.

Figura 28 - Representação gráfica do número de células positivas para Stat5 e marcação específica por
imuno-histoquímica. * comparado com CSAL e FSAL (p<0,001), CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8,
FLPS n=5. Os valores sãoo a média ± EP. (A-D)
(A D) Fotomicrografias de células positivas para Stat5 no
parênquima pulmonar dos grupos (A) CSAL, (B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As
setas em vermelho sinalizam algumas células marcadas para Stat5
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Para marcação de FosfoStat5 foi demonstrado aumento nos animais desafiados
com LPS (CLPS e FLPS) quando comparado com aos grupos CSAL e FSAL. Também
observamos um aumento ainda maior no grupo FLPS quando comparado ao grupo
CLPS (Figura 29). Na figura 29 A-D estão representadas as fotomicrografias.
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Figura 29 - Representação gráfica do número de células positivas para FosfoStat5 e marcação específica
por imuno-histoquímica. * comparado com CSAL e FSAL (p<0,001), ** comparado com CLPS
(p<0,001).. CSAL n=9, CLPS n=9, FSAL n=8, FLPS n=5. Os valores são a média ± EP. (A-D)
(A
Fotomicrografias de células positivas para FosfoStat5 no parênquima pulmonar dos grupos (A) CSAL,
(B) CLPS, (C) FSAL e (D) FLPS. Aumento de 400x. As setas em vermelho sinalizam algumas
al
células
marcadas para FosfoStat5
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7.5. Análise das citocinas

A análise das citocinas no homogenato pulmonar para IL-6 e IL-17 revelou
aumento nos grupos CLPS e FLPS quando comparado ao grupo CSAL (Figura 30 e 31,
respectivamente). Para a IL-10 verificamos aumento somente no grupo CLPS
comparado com os grupos CSAL e FSAL (Figura 32). Em relação a quantificação de
IFN-γ não observamos diferenças nos grupos experimentais (Figura 33). A quimiocina
CXCL1 aumentou nos grupos CLPS, FSAL e FLPS, quando comparado ao grupo
CSAL, também observamos aumento nos grupos CLPS e FLPS quando comparado ao
grupo FSAL (Figura 34). Para CXCL2 observamos aumento nos grupos CLPS e FLPS
quando comparado aos grupos CSAL e FSAL, e também verificamos um aumento ainda
maior no grupo FLPS quando comparado ao grupo CLPS (Figura 35).

Figura 30 - Quantificação da IL-6 no homogenato pulmonar. * comparado com CSAL (p<0,001). CSAL
n=10, CLPS n=6, FSAL n=8, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP

79

Figura 31 - Quantificação da IL-17 no homogenato pulmonar. * comparado com CSAL (p<0,001).
CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=8, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP

Figura 32 - Quantificação da IL-10 no homogenato pulmonar. * comparado com CSAL e FSAL
(p<0,001). CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=8, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP
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Figura 33 - Quantificação de IFN-γ no homogenato pulmonar. Não houve diferença entre os grupos
experimentais. CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=8, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP.

Figura 34 - Quantificação da CXCL1 no homogenato pulmonar. * comparado com CSAL (p<0,001), **
comparado com FSAL. CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=8, FLPS n=7. Os valores são a média ± EP.
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Figura 35 - Quantificação da CXCL2 no homogenato pulmonar. * comparado com CSAL e FSAL
(p<0,001), ** comparado com CLPS. CSAL n=10, CLPS n=6, FSAL n=8, FLPS n=7. Os valores são a
média ± EP

7.6. Dupla marcação

A reação imuno-histoquímica de dupla marcação ilustrando as células positivas
para Foxp3/IL-10 estão ilustradas abaixo. O resultado ilustra que a marcação em
vermelho são as células positivas para IL-10, a marcação em castanho são as células
positivas para Foxp3 e ainda as células duplamente marcadas (Foxp3/IL-10) são
demonstradas em tom alaranjado (Figura 36).
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Figura 36 - Dupla marcação para Foxp3/IL-10.
Foxp3/IL
(A) Grupo CLPS e (B) Grupo FLPS. Aumento de 400x e
1000x

7.7. Resumo dos Resultados

A figura 37 ilustra de maneira geral os resultados encontrados neste estudo.

Figura 37 - Figura ilustrativa com o resumo dos resultados
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8. DISCUSSÃO

A exposição à fumaça de cigarro associada ao desafio com LPS induziu o
aumento do processo inflamatório mediado pela imunidade inata e adaptativa
semelhante ao observado em pacientes com exacerbação da DPOC114,

132, 133

. Além

disso, acarretou o aumento da espessura do epitélio respiratório e alargamento alveolar
distribuído de forma difusa em espaços aéreos peribrônquicos e subpleurais, refletindo
uma alteração importante da histoarquitetura do parênquima pulmonar.

Caracterização do modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro e instilação
de LPS: alterações da histoarquitetura e função Pulmonar

Existem três principais abordagens experimentais que mimetizam os aspectos
fisiopatológicos da DPOC, são elas: a inalação de gases nocivos, como por exemplo a
exposição à fumaça de cigarro, instilação traqueal ou intranasal de proteases e
modificação genética134.
A lesão pulmonar promovida pela instilação de proteases (elastase) é maior do
que a lesão causada pela exposição à fumaça de cigarro135, porém o uso das proteases
não reproduz os mecanismos fisiopatológicos da exposição à fumaça do cigarro, que é o
principal fator de risco da DPOC em humanos136, o que justifica o uso deste tipo de
exposição no nosso modelo experimental.
Os nossos resultados mostraram que os animais que foram expostos à fumaça de
cigarro tiveram um aumento do Lm, caracterizando a presença do enfisema pulmonar.
Além disso, a associação da fumaça de cigarro e o desafio com o LPS promoveu
alterações morfológicas tanto nos espaços aéreos subpleurais quanto nos espaços aéreos
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peribrônquicos e aumento da espessura epitelial. Nossos achados corroboram com
estudos prévios em modelos experimentais, os quais demonstraram que a exposição à
fumaça de cigarro e a associação com a instilação de LPS induziu aumento dos espaços
aéreos137, que são características observadas em pacientes com a DPOC49.
Com relação aos parâmetros funcionais, observamos aumento de Gtis e Htis no
grupo FLPS, possivelmente devido ao intenso infiltrado inflamatório observado no
parênquima pulmonar. De acordo com Vernooy et al. (2002)124 camundongos instilados
com repetidas doses de LPS apresentam alterações nas vias aéreas e alvéolos, como
metaplasia de células mucosas, espessamento da parede das vias aéreas, e alargamento
alveolar irreversível acompanhado de uma resposta inflamatória crônica. Essas
características podem acarretar alterações nos parâmetros funcionais da mecânica do
sistema respiratório.
Embora tenhamos encontrado alterações estruturais no parênquima pulmonar
dos animais que foram expostos à fumaça de cigarro as alterações funcionais somente
foram encontradas nos animais expostos à fumaça de cigarro e desafiados com LPS,
provavelmente devido ao intenso processo inflamatório no parênquima pulmonar
resultante da associação dos dois fatores. Estudos prévios relatam que para caracterizar
a presença do enfisema pulmonar a avaliação do Lm é mais sensível que as alterações
funcionais devido às dificuldades técnicas encontradas para avaliação da mecânica
respiratória em roedores138.

O papel da imunidade inata no modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro
e instilação de LPS
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A exposição à fumaça de cigarro induz a inflamação pulmonar através da
liberação de mediadores inflamatórios que recrutam e ativam diversas células
inflamatórias como macrófagos, neutrófilos e células T139.
A análise do LBA, a qual inclui tanto vias aéreas quanto parênquima pulmonar,
revelou aumento de células totais, macrófagos, neutrófilos e linfócitos nos animais
desafiados com LPS.
Entretanto as análises dos diferentes tipos celulares no parênquima pulmonar
demonstrou

aumento

do

processo

inflamatório,

caracterizado

pelo

aumento

principalmente de macrófagos e neutrófilos nos animais expostos à fumaça de cigarro e
desafiados com LPS e houve uma exacerbação desta resposta com a associação destes
dois fatores.
Uma vez que as análises do LBA contemplam as regiões das vias aéreas e
parênquima e neste modelo experimental a associação da exposição à fumaça de cigarro
e instilação de LPS acarretou intensificação desta resposta somente pelas análises no
parênquima, acreditamos que neste modelo, o principal sinal inflamatório não está em
vias aéreas e sim no parênquima mais distal.
Hardaker et al. (2010)104 demonstraram em ratos expostos à fumaça de cigarro
associado ao LPS, aumento do infiltrado de células inflamatórias no LBA e intenso
infiltrado de neutrófilos no parênquima pulmonar. Nie et al. (2012)137 também
demonstraram em ratos aumento de macrófagos em animais expostos à fumaça de
cigarro e instilados com LPS.
Os macrófagos alveolares também são responsáveis pelo recrutamento de outros
tipos de células para o local da inflamação, liberando quimiocinas140, como por
exemplo, CXCL1 (quimiocina homóloga para IL-8) e CXCL261, as quais são
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quimiotáticas para neutrófilos62. O aumento da liberação de IL-8 têm sido associados à
piora da obstrução em fumantes141-143.
Nossos resultados mostraram aumento na expressão das quimiocinas CXCL1 e
CXCL2 no homogenato pulmonar. Enquanto a expressão de CXCL1 foi aumentada nos
animais CLPS, FSAL e FLPS, os níveis de CXCL2 foram aumentados apenas nos
grupos LPS, e a associação da exposição á fumaça de cigarro e o LPS exacerbou esta
resposta. Dados semelhantes ao nosso foram encontrados por van der Strate et al.
(2005)144 que também encontraram aumento de CXCL1/KC no homogenato pulmonar
de camundongos após 4 meses de exposição á fumaça de cigarro. Singanayagam et al.
(2015)145 desenvolveram um modelo de exacerbação da DPOC, no qual os autores
utilizaram camundongos que foram previamente instilados por via intranasal com
múltiplas doses de elastase (1.2 U) e LPS (70 U) e foram infectados com rinovírus
serotipo 1B, durante 4 semanas consecutivas e os seus resultados mostraram aumento da
quimiocina CXCL2/MIP-2 nos animais controle rinovírus serotipo 1B e nos animais
tratados com elastase e rinovírus serotipo 1B145. Nossos resultados sugerem que o
aumento da quimiocina CXCL1 e CXCL2 possivelmente é um dos fatores que
justificam o aumento de neutrófilos no nosso modelo experimental.
Os neutrófilos são células importantes para combater as infecções por bactérias,
estas células rapidamente migram para o local da inflamação146, no qual exercem função
fagocitária147. Encontramos no LBA aumento de neutrófilos nos animais desafiados
com LPS, também observamos aumento de neutrófilos no parênquima pulmonar dos
animais que foram expostos à fumaça de cigarro e/ou instilados com LPS (CLPS, FSAL
e FLPS) e além disso tivemos uma intensificação desta resposta nos animais do grupo
FLPS.
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Vários estudos têm demonstrado aumento de neutrófilos em animais expostos à
fumaça de cigarro139, 148 e em animais que receberam instilação de LPS104, 148. Durante o
aumento da fagocitose exercida pelo neutrófilos na tentativa de controlar o processo
inflamatório, ocorre a liberação de substâncias tóxicas aos microorganismos mas que
também promovem lesão dos tecidos, como metabólitos do oxigênio, proteases,
fosfolipases e óxido nítrico149.
No pulmão, estas células são responsáveis pela liberação de mediadores que
causam danos tanto para as vias aéreas quanto para o parênquima pulmonar. Além
disso, os neutrófilos promovem o recrutamento de células T e macrófagos, através da
liberação de mediadores, que levam a consequente progressão do enfisema150.
Ambas as associações de estímulos, em nosso estudo, intensificaram o aumento
da densidade de neutrófilos, o que reforça a importância da resposta imune inata neste
modelo experimental e corrobora com estudo prévio que demonstrou o papel
fundamental da resposta imune inata no processo inflamatório induzido pela exposição
à fumaça de cigarro e infecções virais151.

O papel da imunidade adaptativa no modelo experimental de exposição à fumaça de
cigarro e instilação de LPS

Com o avanço do processo inflamatório, as células T são recrutadas para o local
da lesão e são responsáveis por promover lesão tecidual, ou por atividade citotóxica ou
através da secreção de mediadores pró-inflamatórios que recrutam e ativam outros tipos
de células do sistema imune152.
As células T exercem importante papel na fisiopatologia da DPOC, o aumento
da migração destas células para os pulmões em fumantes com DPOC, está relacionada à
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ativação da imunidade adaptativa, caracterizada pelo aumento de células T CD4+ e
CD8+ nas paredes dos alvéolos e nas pequenas vias aéreas153.
Em nosso estudo, os animais que foram expostos à fumaça de cigarro e/ou LPS
(FSAL, CLPS e FLPS) apresentaram aumento de células T CD4+ e CD8+ no
parênquima pulmonar. Além disso, a associação da fumaça de cigarro com o LPS
promoveu um aumento ainda maior das células T CD4+, corroborando com achados
descritos em pacientes com DPOC, os quais demonstraram aumento no número de
células T CD4+ e CD8+ nas vias aéreas e parênquima pulmonar78, 153.
A ativação das células T CD8+ desempenham um papel importante na
patogênese da DPOC, pois podem contribuir para a progressão da doença por meio da
produção de IFN-γ, favorecendo a resposta Th1 em resposta às infecções154. Embora
tenhamos detectado o aumento de células T CD8+, não observamos o aumento da
expressão de IFN-γ.
Em relação as células T CD4+, a ativação destas células desempenha um papel
importante na resposta imune adaptativa na DPOC, uma vez que estas células se
diferenciam em subtipos específicos envolvidos em diferentes tipos de respostas
imunológicas155, 156 .

Resposta Th17/Treg

A diferenciação das células T CD4+ requer a participação tanto de interleucinas
específicas quanto de proteínas intracelulares, as Stats.
Entre as diferentes Stats descritas na literatura, priorizamos as que estão
envolvidas na diferenciação para as resposta Th17 e Treg, as Stat3 e 5, respectivamente,
bem como suas formas fosforiladas.
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Os nossos resultados mostraram que o desafio com LPS promoveu aumento das
células positivas para FosfoStat3+. Já, o desafio com LPS e a exposição à fumaça de
cigarro induziram o aumento na densidade das células positivas para Stat3+ e a
associação da fumaça de cigarro e o LPS exacerbou esse aumento, corroborando com o
aumento dos níveis de IL-17 no pulmão.
Di Stefano et al. (2009)83 mostraram aumento nos níveis de IL-17A e IL-22 em
biópsias de mucosa brônquica de pacientes com DPOC estável. Além disso, Zhang et al.
(2013)157 observaram aumento nos níveis de expressão de células CD4+ IL17+ na parede
alveolar de pacientes com DPOC e este resultado foi positivamente correlacionado com
a obstrução das vias aéreas.
Além disso, observamos aumento dos níveis de IL-6 em ambos os grupos
desafiados com LPS, que pode estar associado com o aumento da expressão de IL-17,
uma vez que a IL-6 é reconhecida por sua potencial capacidade de desviar a
diferenciação de células T CD4 para células Th17 em infecções crônicas51.
Também observamos aumento na densidade de células positivas no grupo CLPS
para Stat5+. Além disso, observamos aumento de FosfoStat5+ nos grupos LPS e os
valores foram ainda mais altos para as células FosfoStat5+ no grupo exposto á fumaça
de cigarro e desafiado com LPS, corroborando com o aumento da densidade das células
Treg.
No entanto, o aumento das células Treg nem sempre reflete um aumento na
liberação de IL-10158. Não detectamos aumento nos níveis de IL-10 no grupo FLPS,
apesar do grupo CLPS ter apresentado aumento da expressão dessa citocina.
Couper et al. (2008)159 descreveram que a IL-10 pode ser produzida por várias
células mielóides e linfóides e que, durante uma infecção, mais de uma população de
células pode produzir IL-10. No entanto, o aumento de macrófagos e neutrófilos no
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grupo FLPS que também foram reconhecidos por liberar essa IL anti-inflamatória, não
parece ter interferido na expressão de IL-10.
Na maioria das infecções, a IL-10 é um regulador essencial para controlar a
resposta inflamatória, mais do que qualquer outra citocina159. A IL-10 produzida pelas
células Treg está intimamente relacionada à manutenção do equilíbrio imunopatológico
nas infecções virais160-163. No entanto, a inibição da sinalização da IL-10 pode exacerbar
uma resposta pró-inflamatória e danificar o tecido pulmonar164. Takanashi et al.
(1999)165 demonstraram níveis diminuídos de IL-10 no escarro tanto em fumantes sem
obstrução quanto em fumantes com DPOC.
Jin et al. (2014)166 observaram que embora as células Treg sejam
suprarreguladas durante as exacerbações agudas, sua capacidade de geração e
diferenciação não é suficiente, sugerindo que ambas as reações pró-inflamatórias e antiinflamatórias são aumentadas, com predominância de reações pró-inflamatórias durante
exacerbações agudas em pacientes com DPOC.
Os achados descritos acima corroboram com os dados do presente estudo, onde
demonstramos em um modelo experimental de exacerbação da DPOC alteração da
histoarquitetura pulmonar associada a um intenso processo inflamatório, no qual, apesar
de termos um desvio de resposta Th17, com aumento nos níveis da IL-17 e aumento da
densidade de células Treg, não temos o aumento da IL-10, que desempenha um papel
fundamental no controle da exacerbação da DPOC.
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9. CONCLUSÃO

Desta forma, observamos que neste modelo experimental de exposição à fumaça
de cigarro e instilação de LPS tivemos um desvio de resposta para diferenciação de
células Th17 e Treg. A análise das interleucinas revelaram aumento da expressão de IL6 e IL-17 sem alteração na expressão de IL-10. Tais resultados, reforçam a importância
da resposta Th17 na exacerbação da DPOC induzida pelo LPS e sugere que a falha na
liberação de IL-10 pode exercer um papel fundamental na exacerbação do processo
inflamatório.
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