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Resumo 

Existem evidências de que o estresse exerce papel importante na piora dos 

sintomas da asma, mas os exatos mecanismos que os interligam ainda não 

estão elucidados, principalmente no parênquima distal. Recentemente tem 

sido enfatizada a importância do parênquima pulmonar na modulação das 

alterações funcionais, inflamatórias e de remodelamento que caracterizam 

os quadros asmáticos. Cabe ressaltar, que tais alterações tem sido 

observadas tanto em humanos quanto em modelos de inflamação pulmonar 

alérgica crônica. Objetivos: Nossos objetivos foram avaliar se a mecânica 

de tecido pulmonar periférico, a ativação de vias de estresse oxidativo, a 

expressão celular de citocinas, o recrutamento eosinofílico e o processo de 

remodelamento da matriz extracelular podem ser modulados pelo estresse 

físico repetido, induzido pela natação forçada, em cobaias com inflamação 

alérgica crônica pulmonar. Métodos: Os animais foram expostos a sete 

inalações com doses crescentes de ovoalbumina (1~5mg/ml) ou soro 

fisiológico por quatro semanas (grupos OVA e SAL). Após 24 horas da 

quarta inalação os animais foram submetidos ao protocolo de natação 

forçada, considerado um modelo de indução de estresse gerado por esforço 

pela sobrevivência com dificuldade de escapar (grupos SAL-E e OVA-E). Os 

animais foram expostos ao protocolo de estresse por dois períodos de cinco 

dias, intercalados por dois dias após os cinco primeiros dias. Após 72 horas 

da sétima inalação os animais foram anestesiados, exsanguinados e fatias 

de tecido pulmonar periférico foram retiradas e submetidas à avaliação de 

mecânica oscilatória. Foram avaliadas a resistência (Rt), a elastância (Et) e 



a histerisividade (η) em condições basais e após desafio com ovoalbumina e 

acetilcolina. Os resultados de Rt e Et foram expressos em % de aumento em 

relação aos valores basais. As fatias de tecido pulmonar periférico foram 

então submetidas à avaliação histopatológica e imunohistoquímica para 

quantificação do número de eosinófilos, do conteúdo de colágeno, actina e 

de 8-iso-PGF2α e do número de células positivas para IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, 

IFN-γ e iNOS. As duas glândulas adrenais foram retiradas, pesadas e seu 

peso foi corrigido pelo peso total do animal. Os níveis séricos de 

catecolaminas (adrenalina, noradrenalina e dopamina) e do cortisol também 

foram obtidos. Resultados: Houve aumento na %Rt, %Et tanto após o 

desafio antigênico bem como após o contato com o agonista constritor, no 

número de eosinófilos, no conteúdo de 8-iso-PGF2α, de fibras colágenas e 

de actina, no número de células positivas para IL-4, IL-5, IL-13 e iNOS no 

septo alveolar dos animais expostos à ovoalbumina (grupos OVA e OVA-E) 

quando comparados aos animais expostos ao soro fisiológico (grupos SAL, 

p<0,05 para todas as comparações). As cobaias sensibilizadas e submetidas 

ao protocolo de estresse (grupo OVA-E) apresentaram aumento na %Rt e 

%Et após o desafio antigênico quando comparadas ao grupo OVA (p<0,05). 

Em relação à avaliação de mecânica pulmonar periférica após o desafio com 

acetilcolina, observamos aumento apenas na %Et no grupo OVA-E 

comparativamente ao grupo OVA (p<0,05). Houve aumento no numero de 

células IL-4 positivas, no conteúdo de 8-iso-PGF2α e de actina nos animais 

OVA-E comparativamente aos animais do grupo OVA (p<0,05). 

Considerando o grupo SAL-E houve aumento da %Rt e %Et após desafio 



com o agonista constritor, no número de células positivas para iNOS, IFN-γ, 

IL-2, IL-5 e IL-13, bem como no conteúdo de 8-iso-PGF2α 

comparativamente ao grupo SAL (p<0,05). Finalmente, o peso relativo das 

adrenais e os níveis de cortisol sérico foram maiores nos grupos submetidos 

ao estresse físico (grupos SAL-E e OVA-E) quando comparados aos grupos 

não estressados (grupos SAL e OVA, p<0,004). Não houve diferença nos 

níveis séricos das catecolaminas entre os quatro grupos experimentais. 

Conclusões: A natação forçada repetida como modelo de estresse foi 

capaz de causar alterações funcionais como a constrição do parênquima 

pulmonar bem como aumento da expressão de citocinas e da produção de 

8-iso-PGF2α, marcador da ativação de vias do estresse oxidativo. Além 

disso, neste modelo de inflamação crônica pulmonar, a exposição repetida à 

natação forçada foi capaz de potencializar a constrição do parênquima 

pulmonar. Esta alteração funcional associou-se ao aumento do conteúdo de 

actina e de 8-iso-PGF2α e do número de células IL-4 positivas no septo 

alveolar. Estes resultados sugerem que tanto a ativação inflamatória quanto 

o estresse oxidativo estão envolvidos na modulação da resposta inflamatória 

crônica pulmonar pelo estresse físico repetido. 

Descritores: 1.Estresse 2. Inflamação alérgica crônica 3. Estresse oxidativo, 

4. Citocinas, 5. iNOS 
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SUMMARY 

There are evidences showing that stress can worsen asthma symptoms, but 

the exact mechanisms that link them are not clarified, especially in the distal 

lung parenchyma. Recently, the importance of the lung parenchyma has 

been emphasized in the modulations of the functional alterations, 

inflammatory and remodeling that characterizes asthma. These alterations 

have been observed in humans as well as experimental models of chronic 

allergic pulmonary inflammation. Objectives: Our goals were to evaluate if 

lung tissue mechanics, activation of oxidative stress pathways, cytokines 

cellular expressions, eosinophil recruitment and the remodeling process of 

the extracellular matrix can be modulated by repeated physical stress, 

induced by forced swimming, in guinea pigs with chronic allergic pulmonary 

inflammation. Methods: Animals were exposed to seven inhalations with 

ovalbumin increased doses (1~5mg/ml) or saline solution during four weeks 

(OVA and SAL groups). Twenty-four hours after the fourth inhalation animals 

were submitted to forced swimming protocol, that is a type of an unavoidable 

stress that induces an effort for survival with an escape deficit (SAL-E and 

OVA-E groups). Animals were exposed to the stress protocol for two periods 

of five days, intercalated by two days. Seventy-two hours after the seventh 

inhalation animals were anesthetized, lung strips were removed and 

submitted to oscillatory mechanic evaluation. Resistance (Rt), elastance (Et) 

and hysteresivity were evaluated at base line and after OVA and 

acetylcholine challenge in bath. Rt and Et results were expressed as a % of 



baseline values. The pulmonary tissue strips were then submitted to 

histological and Immunohistochemistry analysis, to quantify the number of 

eosinophils, collagen, actin, 8-iso-PGF2α content and the number of positive 

cells for IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IFN-γ and iNOS. Both adrenal glands were 

removed and weighted. The weight of the adrenal glands was corrected by 

the animal’s total weight. The serum levels of catecholamine (epinephrine, 

norepinephrine and dopamine) and cortisol were also obtained. Results: 

There was an increase in Rt%, Et% after the antigenic challenge as well as 

after the acetylcholine challenge, in the number of eosinophils, 8-iso-PGF2α 

content, collagen and actin fibers and in the number of IL-4, IL-5, IL-13 and 

iNOS positive cells in the alveolar septum of the animals exposed to 

ovalbumin (OVA and OVA-E groups) when compared to the animals exposed 

to saline solution (SAL, p<0.05 for all comparisons). The sensitized guinea 

pigs submitted to the stress protocol (OVA-E group) presented an increase in 

Rt% and Et% after the OVA challenge when compared to the OVA group 

(p<0.05). Due to the acetylcholine challenge, we observed an increase only 

in the Et% in OVA-E group compared the OVA group (p<0.05). There was an 

increase in the IL-4 positive cells, in the 8-iso-PGF2α and actin content in 

OVA-E animals compared to OVA group (p<0.05). Considering the SAL-E 

group there was an increase in Rt% and Et% after acetylcholine challenge, in 

the number of iNOS, IFN-γ, IL-2, IL-5, and IL-13 positive cells, as well as in 

the 8-iso-PGF2α content compared to SAL group (p<0.05). Finally, the 

relative adrenal weight and the serum cortisol levels were greater in the 

groups submitted to physical stress (SAL-E e OVA-E groups) when 



compared to the non-stressed groups (SAL and OVA groups, p<0.05). There 

was no difference in the catecholamine serum levels among the four 

experimental groups. Conclusion: The repeated forced swimming, as a 

stress model was capable of causing functional alterations like lung tissue 

constriction and increase in cytokines expression and 8-iso-PGF2α 

production. Besides that, in this chronic pulmonary inflammation, the 

repeated exposure to forced swimming was capable of empowering lung 

tissue constriction. This functional alteration was associated with an 

augmentation in actin and 8-iso-PGF2α content and in the number of IL-4 

positive cells in the alveolar septum. These results suggest that activation of 

inflammatory and oxidative stress pathways were involved in the modulation 

of stress responses in this animal model of chronic lung inflammation. 

Descriptors: 1.Stress 2.Chronic allergic inflammation 3. Oxidative stress            

4.Cytokines 5.iNOS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Asma 

1.1.1 Definição e epidemiologia 

A asma é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo. Cerca 

de 300 milhões de pessoas no mundo são acometidas por esta doença. O 

aumento da prevalência da asma esta associada à crescente urbanização 

da população mundial. A perspectiva é de que em 2025 haja um aumento na 

população urbanizada de cerca 14% com conseqüente aumento de 100 

milhões na população asmática. 

Por ano ocorrem 250 mil mortes no mundo em decorrência da asma. 

O custo com a doença é separado em dois aspectos: o custo direto 

(medicamentos e internações) e o indireto (tempo perdido de trabalho e 

morte prematura). Os gastos com pacientes asmáticos excedem os gastos 

com pacientes portadores de HIV / AIDS e tuberculose juntos. Nos EUA, os 

gastos anuais diretos e indiretos ultrapassam seis bilhões de dólares (1) 

A asma é uma doença definida pelas suas características clínicas, 

funcionais e histopatológicas. Os sintomas clínicos predominantes são 

episódios de sibilância, dispnéia, opressão torácica e tosse principalmente 

de manhã e à noite. As principais características funcionais são episódios de 

obstrução de vias aéreas decorrentes da diminuição do fluxo aéreo. Já a 

característica histopatológica dominante é a inflamação das vias aéreas, 
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podendo ser associada a mudanças estruturais importantes. A asma 

apresenta determinantes genéticos e ambientais. Contudo, sua patogênese 

não esta completamente elucidada e grande parte da sua definição ainda é 

descritiva. Considerando detalhadamente a recente definição para asma que 

foi elaborada em 2008 pela Global Initiative for Asthma (GINA) encontramos 

que: 

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas onde 

muitas células e elementos celulares têm um importante papel. A 

inflamação crônica esta associada a hiperresponsividade de vias 

aéreas causando recorrentes episódios de sibilância, dispnéia, 

tiragem, opressão torácica e tosse, principalmente durante a noite e 

de manhã cedo. Estes episódios estão usualmente associados à 

obstrução variável do fluxo aéreo que é normalmente revertido 

espontaneamente ou com tratamento. 

Nesta doença, observa-se um infiltrado predominantemente 

eosinofílico e linfocitário CD4+/Th2, na qual os pacientes apresentam 

hiperresponsividade brônquica e predisposição genética a atopia. A 

obstrução brônquica pode não ser totalmente reversível com tratamento, 

particularmente naqueles em que possa já estar ocorrendo remodelamento 

brônquico. Após o contato com o alérgeno ao qual o paciente está 

sensibilizado, podem ocorrer duas respostas assim denominadas reações 

imediata e a tardia (1). 
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Prevalência da asma no mundo 

 

Figura 1 - Mapa mundial da prevalência da asma. Fonte: Modificado de 

Masoli et al. 2004 (2). 
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Casos fatais de asma no mundo 

 

Figura 2 – Mapa mundial dos casos fatais de asma (mortes por asma por 

100.000 asmáticos entre 5 e 34 anos). Fonte: Modificado de Mansoli et al. 

2004 (2). 
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Nas últimas décadas tem sido observado aumento da prevalência, da 

morbidade e da mortalidade de pacientes asmáticos (Figuras 1 e 2). Por 

esse motivo, existem várias linhas de pesquisa em desenvolvimento em todo 

o mundo avaliando aspectos de sua fisiopatologia e buscando novos 

recursos terapêuticos (1). 

Apesar de no Brasil a mortalidade apresentar-se estabilizada, as 

crises asmáticas são responsáveis por 6,5% das mortes que ocorrem por 

doenças respiratórias, apresentando maior incidência de casos fatais em 

adultos jovens (3). 

Considerando os dados catalogados pelo DATASUS (base de dados 

do Sistema Único de Saúde), no período de janeiro de 2008 a fevereiro de 

2009, as crises asmáticas foram responsáveis por 928 óbitos, sendo que 

37,18% ocorreram no Sudeste. Além disso, ocorreram 230.256 internações 

por asma no Brasil neste período (3).  

É importante ressaltar, que de todas as internações registradas pelo 

SUS, mais de 50% ocorreram em crianças em idade escolar e os 40% 

restantes foram registrados em pessoas com idade entre 15 e 50 anos, 

população esta considerada economicamente ativa. Em média, uma criança 

com asma falta três vezes mais à escola do que uma criança sem este 

diagnóstico. Nos Estados unidos, esta doença é responsável pela perda de 

três milhões de dias de trabalho por ano (4). 
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Neste mesmo período citado acima (janeiro de 2008 a fevereiro de 

2009) foi registrado pelo SUS um gasto de R$110.115.147,31 em todo o 

país com internações e medicamentos em decorrência da asma (3). Por 

estes motivos descritos acima, a asma é considerada um problema de saúde 

pública com impacto sócio-econômico relevante tanto no Brasil como no 

mundo. 

 

1.1.2 Fisiopatologia da asma  

O processo inicial para o desenvolvimento da asma é a 

sensibilização, na qual as células dendríticas presentes na mucosa 

brônquica atuam como apresentadoras de antígenos (5-7). A interação 

dessas células com linfócitos Th2 faz com que os linfócitos B produzam 

imunoglobulinas E (IgE), que liberadas na circulação, se ligam a receptores 

de alta afinidade presentes em mastócitos (7).  

Após este processo inicial, nas próximas exposições do individuo ao 

antígeno, a grande maioria dos asmáticos desenvolve uma resposta 

imediata e outra tardia. A fase imediata se instala em poucos minutos e é 

caracterizada principalmente pela obstrução de vias aéreas. A intensidade 

máxima deste quadro ocorre em torno de 10 a 20 minutos, terminando em 

torno de 1 a 2 horas. O principal fator responsável pela obstrução das vias 

aéreas nesta fase é a contração da musculatura lisa brônquica, que ocorre 

devido à degranulação dos mastócitos que juntamente com os macrófagos e 
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os linfócitos T liberam mediadores inflamatórios como a histamina, as 

prostaglandinas e os cistenil-leucotrienos (7, 8) 

A liberação dos mediadores inflamatórios é responsável pela 

migração de eosinófilos, linfócitos T principalmente os CD4+, e neutrófilos 

para as vias aéreas, caracterizando desta forma, o início da fase tardia. Esta 

fase ocorre a partir de 3 a 6 horas do contato inicial com o alérgeno podendo 

persistir por vários dias. A inflamação das vias aéreas é uma interação 

complexa entre diferentes tipos de mediadores e células, o que é 

fundamental para que ocorram as alterações características do processo de 

remodelamento tecidual observado na asma brônquica (8).  

Assim as células do sangue periférico, incluindo os eosinófilos, 

basófilos, linfócitos e monócitos, são recrutadas para o interior das vias 

aéreas inflamadas (7, 8).  
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Figura 3. Inflamação e remodelamento na asma (Fonte: Modificado do 
GINA, 2008)(1). 

 

Em relação aos mastócitos, sabe-se que a triptase tem função pró-

inflamatória (9) e pode potencializar a contração dos brônquios de humanos 

sensibilizados induzido pela histamina (10). Além disso, já foi demonstrado 

que inibidores de triptase podem modular a resposta das vias aéreas a 

alérgenos (11). Por sua vez, a quimase parece ter atividade pró-colágena 

(12), fazendo com que os mastócitos também estejam envolvidos no 

remodelamento das vias aéreas (13).  

Há evidências de que os mastócitos contêm proteoglicanos e podem 

também contribuir com a resposta inflamatória por intermédio da liberação 

de diversas citocinas, incluindo IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, fator estimulador 



9 
                                                                                                              INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________

Tese de Doutorado                                                              Fabiana Gomes dos Reis 

de colônia granulócito-macrófago (GM-CSF), IFN-γ e fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-α) (14). Estas ações acima descritas sugerem a provável 

importância dos mastócitos na fisiopatogenia da asma não apenas na 

resposta imediata, mas também modulando as alterações decorrentes do 

processo inflamatório crônico e do remodelamento das vias aéreas (15). 

Os linfócitos são classificados pela molécula que expressam em sua 

superfície, e no caso das células T, são subclassificadas pelas citocinas que 

secretam. De forma geral, os linfócitos Th1 produzem IL-2 e IFN-γ, que são 

essenciais para os mecanismos de defesa do organismo. Em contraste, as 

células Th2 produzem citocinas como a IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 e IL13, que são 

mediadores da resposta inflamatória alérgica. Ocorre ainda uma inibição 

recíproca entre as subpopulações linfocitárias, o que suporta a hipótese de a 

asma ser derivada de um desequilíbrio entre as células Th1 e Th2 (16).  

Vários estudos recentes sugerem que altas concentrações de ácido 

ribonucléico mensageiro (RNAm) para GATA 3, um fator de transcrição 

restrito às células Th2, foram encontrados em biópsias brônquicas de 

pacientes asmáticos (17). Além disto, biópsias brônquicas e células do 

lavado broncoalveolar de pacientes asmáticos apresentam aumento na 

expressão de RNAm para IL-3, IL-4, IL-5 e GM-CSF (15).  

Os eosinófilos são granulócitos aproximadamente do mesmo tamanho 

dos neutrófilos, da linhagem mielóide. Esses eosinófilos são encontrados em 

abundância em órgãos com interface epitelial como o trato gastro-intestinal e 

trato respiratório (18). A eosinofilopoiese é regulada por diversos 
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mediadores, entre eles a IL-3, IL-5, e o GM-CSF. Quando maduro, o 

eosinófilo possui núcleo bilobulado e abundantes grânulos densos 

intracelulares de variados tamanhos. Estes grânulos, além de servirem de 

estoque para mediadores inflamatórios, são fonte de proteínas inflamatórias, 

particularmente a proteína básica principal, a proteína catiônica eosinofílica e 

a proteína X do eosinófilo/neurotoxina derivada do eosinófilo (18).  

A proteína básica principal possui característica única, podendo 

causar de forma direta o dano epitelial, intensificar a hiperresponsividade 

brônquica, e causar degranulação de basófilos e mastócitos. Entre as 

propriedades biológicas dos eosinófilos ainda se pode incluir a liberação de 

radicais livres de oxigênio e citocinas de classe Th2 (19). 

Os eosinófilos podem ainda liberar fatores de crescimento (20), 

elastase (21) e metaloproteinases (22). Além de estimular fibroblastos (23), 

acredita-se que possam contribuir para os processos de fibrose tecidual e 

remodelamento da matrix extracelular de vias aéreas e parênquima 

pulmonar (24).  

Diversas citocinas regulam a função dos eosinófilos. A IL-5 induz a 

diferenciação terminal de eosinófilos imaturos (25). Além disso, estimula a 

liberação de eosinófilos na circulação e prolonga sua sobrevida. Sedgwick et 

al. (1991)(26) demonstraram que a broncoprovocação com alérgeno 

aumenta a concentração local de IL-5, sendo esta resposta correlacionada 

positivamente com o número de eosinófilos nas vias aéreas.  
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Os macrófagos alveolares podem estar envolvidos em diversas 

etapas da patogênese da asma. Estes são derivados de monócitos 

sangüíneos e da proliferação de células precursoras presentes no interstício 

pulmonar. Alguns autores demonstraram correlação entre a presença de 

macrófagos no lavado broncoalveolar e a gravidade da asma (27). Estas 

células podem ainda contribuir com o remodelamento pulmonar via liberação 

de fatores de crescimento, por exemplo, o fator principal de crescimento de 

fibroblasto ou fator transformador de crescimento-β (TGF-β), ou ainda por 

sintetizarem um grupo de metaloproteinases que tem a capacidade de 

degradar várias macromoléculas da matrix extracelular. 

Os neutrófilos são granulócitos com tamanho aproximado de 10 a 15 

µm de diâmetro. Embora alguns estudos tenham demonstrado a presença 

de neutrófilos no escarro (28), no lavado broncoalveolar e em biópsias 

brônquicas (29) de pacientes asmáticos, estas células ainda são 

encontradas em pequeno número, fazendo com que o papel dos neutrófilos 

na patogênese da asma ainda não esteja totalmente estabelecido. No 

entanto, alguns autores observaram um aumento no número de neutrófilos 

durante reações tardias após o contato com antígeno (30) em biópsias de 

pacientes que morreram de asma (31), em pacientes que apresentam asma 

noturna (32) e em pacientes corticóide-dependentes (33). 

Vários mediadores são liberados pelas principais células inflamatórias 

envolvidas na fisiopatogenia da asma, entre eles a histamina, os 
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leucotrienos, fator ativador plaquetário (PAF), citocinas, quimiocinas, radicais 

livres de oxigênio, endotelina entre outros (7, 34, 35).  

As citocinas desempenham papel importante em orquestrar a 

resposta inflamatória na asma recrutando, ativando e promovendo a 

sobrevida de diversas células inflamatórias no trato respiratório. São 

produzidas por diferentes tipos celulares, entre eles mastócitos, eosinófilos, 

linfócitos, macrófagos, células epiteliais, células endoteliais e fibroblastos, 

desempenhando importante papel na coordenação e na persistência do 

processo inflamatório na inflamação crônica das vias aéreas (16, 36). 

Já foram identificadas mais de cinqüenta citocinas envolvidas na 

fisiopatologia da asma e do DPOC, mas o exato papel de cada uma delas 

ainda precisa ser esclarecido. Como estes mediadores apresentam ações 

múltiplas em diferentes mecanismos patológicos sua categorização torna-se 

de difícil exatidão. Além disto, cabe ressaltar que muitas destas funções se 

sobrepõem (16). Contudo, do ponto de visto didático podemos classificá-las 

em: 

− Linfocinas: são secretadas por células T e regulam a resposta 

imunológica.  

− Citocinas de predomínio pró-inflamatório: tendem a 

amplificar e perpetuar o processo inflamatório. 

− Fatores de crescimento: promovem a sobrevida de células 

que resulta em mudanças estruturais nas vias aéreas. 
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− Quimiocinas: são citocinas quimiotáticas para o processo 

inflamatório. 

− Citocinas de predomínio anti-inflamatório: tendem a atenuar 

a resposta inflamatória. 
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Tabela 1. Sumário dos efeitos das principais citocinas. 

EFEITOS MEDIADORES CELULARES IMPORTANTES 

Linfocinas  
IL-2  ♦ Eosinofilia in vivo 

♦ Crescimento e diferenciação das células T 
IL-3 ♦ Eosinofilia in vivo 

♦ Fator hematopoético pluripotencial  
IL-4 ♦ ↑↑↑↑ Proliferação de eosinófilos 

♦ ↑↑↑↑ Linfócitos Th2 e ↓↓↓↓ linfócitos Th1 
♦ ↑↑↑↑ IgE 

IL-5 ♦ Maturação eosinofílica 
♦ ↓↓↓↓ Apoptose  
♦ ↑↑↑↑ Linfócitos Th2 
♦ Hiperresponsividade brônquica 

IL-13 ♦ Ativação de eosinófilos 
♦ ↓↓↓↓ Apoptose 
♦ ↑↑↑↑ IgE 
♦ Hiperresponsividade brônquica 

Il-15 ♦ Fator de crescimento e diferenciação de linfócitos T 
IL-16 ♦ Migração de eosinófilos 

♦ Fatores de crescimento e quimiotáxico para 
linfócitos T (CD4+) 

IL-17 ♦ Proliferação de linfócitos T 
♦ Ativa células epiteliais, endoteliais e fibroblastos 

Predomínio pró-inflamatório 
IL-1 ♦ ↑↑↑↑ Adesão ao endotélio vascular; acúmulo de 

eosinófilos in vivo 
♦ Fatores de crescimento para linfócitos Th2 
♦ Fator de crescimento para linfócitos B; quimiotrativo 

de neutrófilos; ativa células epiteliais e T 
♦ Hiperresponsividade brônquica. 

TNF-α ♦ Ativa células epiteliais, endoteliais, apresentadoras 
de antígeno, monocitos/macrófagos 

♦ Hiperresponsividade brônquica 
IL-6 ♦ Fator de crescimento de linfócitos T e B; ↑↑↑↑ IgE 

IL-11 ♦ Fator de crescimento de linfócitos B 
♦ Ativação de fibroblastos 
♦ Hiperresponsividade brônquica 

GM-CSF ♦ Ativação e apoptose de eosinófilos, induz a 
liberação de leucotrienos 

♦ Proliferação e maturação de células 
hematopoiéticas, migração de células endoteliais 

♦ Hiperresponsividade brônquica 
SCF ♦ ↑↑↑↑ VCAM-1 em eosinófilos; Fator de crescimento 

para mastócitos 
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Tabela 1. Continuação 
EFEITOS MEDIADORES CELULARES IMPORTANTES 

Predomínio anti-inflamatório 
IL-10 ♦ ↓↓↓↓  Sobrevida de eosinófilos; ↓↓↓↓ células Th1 e Th2 

♦ ↓↓↓↓ Ativação de monócitos/macrófagos; ↑↑↑↑ linfócitos B; 
↑↑↑↑ fator de crescimento para mastócitos 

♦ ↓↓↓↓ Hiperresponsividade brônquica 
IL-1ra ♦ ↓↓↓↓ Proliferação de linfócitos Th2 

♦ ↓↓↓↓ Hiperresponsividade brônquica 
IFN-γ ♦ ↓↓↓↓ Influxo de eosinófilos após alérgeno 

♦ ↓↓↓↓ Células Th2 
♦ Ativa células endoteliais, epiteliais e 

macrófagos/monócito alveolares 
♦ ↓↓↓↓ IgE; ↓↓↓↓ hiperresponsividade brônquica 

IL-18 ♦ ↓↓↓↓ Via de liberação de IFN-γ; Libera IFN-γ das células 
Th1 

♦ Ativa células NK e monócitos; ↓↓↓↓ IgE 
Fatores de crescimento 

PDGF ♦ Proliferação de fibroblastos e músculo liso de vias 
aéreas 

♦ Produção de colágeno 
TGF- β ♦ ↓↓↓↓ Proliferação de linfócitos T; 

♦ Bloqueia os efeitos de IL-2 
♦ Proliferação de fibrobrastos 
♦ Quimiotaxia de monócitos, fibroblastos e mastócitos 
♦ ↓↓↓↓  Proliferação das células musculares lisas das vias 

aéreas 

IL = interleucina; SCF = fator da célula fonte; PDGF = fator de crescimento 
plaquetário; NK = natural killer; linfócitos Th = linfócitos T; VCAM = molécula 
de adesão vascular. Fonte: Modificado Barnes, 2008 (16). 
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1.1.3 Modelos experimentais de inflamação alérgica crônica pulmonar 

Os modelos experimentais contribuem com importantes informações a 

respeito da fisiopatologia da asma e com a elaboração de novas estratégias 

terapêuticas. Estes modelos são capazes de reproduzir tanto a resposta 

aguda quanto a resposta tardia da inflamação das vias aéreas 

características da asma (37-39).  

Os modelos experimentais usados incluem animais de várias 

espécies como primatas, carneiros, coelhos, cachorros, cobaias, ratos e 

camundongos. As cobaias vêm sendo utilizadas como modelos 

experimentais de inflamação alérgica por mais de noventa anos. É possível 

reproduzir nestes animais hiperresponsividade de vias aéreas e infiltrado 

eosinofílico, mimetizando a reação que ocorre em humanos (40). As 

vantagens da utilização de cobaias para modelos experimentais incluem: 

praticidade no manuseio por serem de porte pequeno e dócil, com fácil 

manutenção em biotério, além de proporcionarem baixo custo. 

A exposição crônica de cobaias à ovoalbumina inalatória determina 

um aumento da resistência e elastância do sistema respiratório e do tecido 

pulmonar periférico, tanto após o desafio antigênico  quanto após o contato 

com agonista constritor pulmonar. Portanto, é possível caracterizar 

hiperresponsividade brônquica e do tecido pulmonar periférico. Além disto, 

Lanças et al. (2006)(24), demonstraram que ocorrem duas respostas 

constritoras de tecido pulmonar periférico após o desafio antigênico, sendo 

que a resposta tardia associou-se ao aumento do infiltrado eosinofílico. 
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Estas alterações parecem decorrer da contração da musculatura lisa 

brônquica e de elementos contráteis presentes no tecido pulmonar periférico, 

da formação de edema peribrônquico e do aparecimento de um processo 

inflamatório tanto em vias aéreas quanto no tecido pulmonar periférico, 

caracterizado predominantemente pela presença de eosinófilos e linfócitos T 

CD3+/CD4+, aumento da expressão de iNOS e nNOS em células 

inflamatórias e do remodelamento de matriz extracelular, principalmente de 

fibras elásticas e colágenas. Estas respostas são encontradas tanto em vias 

aéreas quanto no parênquima pulmonar. Além disso, a sensibilização com 

ovoalbumina neste modelo experimental é também capaz de induzir a 

liberação de citocinas Th2 principalmente as IL-4, IL-5 e IL-13 (38, 41-44). 

 

1.1.4 A importância do tecido pulmonar periférico na fisiopatologia da 

asma 

Como discutido anteriormente, a asma é definida como uma doença 

inflamatória crônica de vias aéreas (7). Entretanto, a importância do tecido 

pulmonar periférico na fisiopatologia da asma vem sendo enfatizada 

recentemente (24, 45, 46). Tanto em pulmões de pacientes asmáticos 

quanto em modelos experimentais, um grande número de evidências tem 

demonstrado que a inflamação e o remodelamento não se restringem às 

grandes vias aéreas, mas também se estendem às pequenas vias aéreas 

(47, 48), ao parênquima (24, 49) e vasos pulmonares (50, 51). Estes 

achados são importantes para o melhor entendimento da fisiopatologia da 



18 
                                                                                                              INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________

Tese de Doutorado                                                              Fabiana Gomes dos Reis 

doença e também para proporcionar melhores condições para estudos sobre 

novas drogas e estratégias terapêuticas. 

É importante ressaltar que o volume total e a área de superfície das 

vias aéreas distais são muito maiores que o volume e a área de superfície 

das grandes vias aéreas, indicando que qualquer alteração no pulmão distal 

em decorrência da asma tem efeito importante e fundamental na patogênese 

e no tratamento da doença (47). 

Recentemente o pulmão periférico considerado como as vias aéreas 

de calibre ≤ 2mm de diâmetro e o parênquima pulmonar adjacente, vêm 

sendo considerados um fator importante na fisiopatologia da asma, podendo 

ter um papel fundamental na resistência pulmonar total (52). Além disto, os 

esteróides inalatórios mais usados atualmente para o tratamento da asma 

têm sua precipitação principalmente nas vias aéreas centrais, tornando o 

tratamento não sistêmico ineficiente no pulmão distal, alertando a 

comunidade médica e científica para um possível sub-tratamento da doença 

(47). Desta forma, um dos desafios terapêuticos no manejo da asma tem 

sido desenvolver novas tecnologias inalatórias que permitam uma melhor 

oferta de drogas à porção distal do pulmão. 

Dentro desta linha de pesquisa, vários autores mostraram que o 

parênquima pulmonar periférico de pacientes asmáticos apresenta 

inflamação eosinofílica, aumento da expressão de IL-5 e remodelamento da 

matriz extracelular (46, 47, 53). 
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Estas alterações também foram reproduzidas em modelos animais de 

inflamação crônica pulmonar (24, 49). Considerando o remodelamento 

pulmonar, Xisto e et al. (2005)(49) demonstraram um aumento do conteúdo 

de colágeno e de actina em fatias de tecido pulmonar periférico em modelo 

de inflamação pulmonar alérgica crônica em ratos. Estas alterações 

apresentaram uma correlação positiva com o aumento da resistência e 

elastância tecidual, evidenciando que a inflamação, as alterações 

mecânicas, assim como o remodelamento, não ocorrem apenas nas vias 

aéreas, mas também no parênquima pulmonar, levando á mudanças 

mecânicas in vivo e in vitro. 

Como citado acima, no modelo experimental de inflamação alérgica 

crônica pulmonar em cobaias que receberam inalações repetidas de 

ovoalbumina, ocorre aumento no número de eosinófilos e na responsividade 

do tecido pulmonar (24).  

Neste mesmo modelo experimental, Angeli et al. (2008)(44) 

demonstraram no septo alveolar aumento de fibras colágenas e elásticas, da 

densidade de eosinófilos, do número de células positivas para iNOS e nNOS 

e do conteúdo de 8-iso-PGF2α, um marcador do estresse oxidativo. No 

mesmo modelo experimental de inflamação alérgica crônica, Starling et al. 

(2009)(54) trataram os animais com 1400W, um inibidor específico da iNOS, 

e encontraram diminuição da resistência e elastância tecidual, bem como 

diminuição no número de células iNOS positivas e no conteúdo de 8-iso-



20 
                                                                                                              INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________

Tese de Doutorado                                                              Fabiana Gomes dos Reis 

PGF2α no septo alveolar de cobaias sensibilizadas e tratadas com este 

inibidor. 

 

1.1.5 Óxido nítrico, estresse oxidativo e isoprostanos 

Vários mediadores e moduladores inflamatórios, como o óxido nítrico 

(NO), estão envolvidos na fisiopatologia da asma e vem sendo descritos 

como potenciais responsáveis por diversas alterações estruturais e 

funcionais pulmonares (55-57). O óxido nítrico derivado da ativação das 

óxido nítrico sintases constitutivas (nNOS e eNOS) e outras moléculas 

doadoras de NO (nitrosotióis), são capazes de modular o tônus vascular e 

broncomotor. Por outro lado, o NO derivado da óxido nítrico sintase induzida 

(iNOS), parece ser uma das principais moléculas envolvidas na 

imunomodulação (58-61). Há evidências de que o NO aumenta a expressão 

de TGF-beta1, TIMP-1 e HSP47 (heat shock protein) nos fibroblastos 

pulmonares, os quais coletivamente ativam a cascata de SMAD, estimulando 

o processo de remodelamento (41, 60). Prado et al. (2006)(41), mostraram 

que a inibição do NO com o tratamento de 1400W reduz o colágeno nas vias 

aéreas em modelo de inflamação alérgica crônica. 

Existem evidências sugerindo que as alterações provocadas pelo 

óxido nítrico no pulmão são dependentes da formação dos isoprostanos, que 

por sua vez são importantes marcadores da ativação do estresse oxidativo 

(62). 
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Neste sentido, como citado anteriormente, Angeli et al. (2008)(44) 

mostraram que o tratamento com L-NAME atenuou a resposta da mecânica 

do tecido pulmonar periférico em cobaias com inflamação alérgica crônica 

pulmonar, a qual foi associada à diminuição de 8-iso-PGF2α. Starling et al. 

(2009)(54), utilizando o mesmo modelo experimental, mostraram que o 

tratamento com 1400W também foi capaz de atenuar a resposta de 

resistência e elastância do tecido pulmonar periférico, resultado que foi 

associado a diminuição da resposta de estresse oxidativo e do número de 

células positivas para iNOS.  

 Em diversas doenças inflamatórias pulmonares espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RSN), incluindo os ânions 

superóxidos, radicais de hidroxila, peróxido de hidrogênio, ácido hipoclorido, 

ozônio e peróxidonitrito, vêm sendo descritos como potencias vias biológicas 

na patogênese de doenças como a asma. A geração de oxidantes é parte do 

metabolismo normal de várias células e é de suma importância para a 

homeostase celular. Embora o pulmão possua um sistema antioxidante 

muito eficaz para sua proteção tanto contra a exposição endógena quanto a 

exposição exógena a agentes nocivos, a produção excessiva de ROS e RSN 

pode sim desencadear um processo inflamatório (62). 

 O óxido nítrico é um radical livre por apresentar um elétron ímpar que 

reage com outras moléculas como o oxigênio (O2), radicais superóxido (O2
-) 

ou metais de transição, formando os compostos reativos nitrogenados, que 

exercem funções fisiológicas e na destruição de microorganismos (61).   
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Os radicais livres podem ser formados após ativação de várias células 

inflamatórias. Quando as células das vias aéreas e os tecidos são expostos 

ao estresse oxidativo, desencadeado pelo contato com poluentes 

ambientais, infecções e reações inflamatórias exacerbadas, ocorre o 

aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de 

nitrogênio, que são responsáveis por vários efeitos deletérios nas vias 

aéreas induzindo diversas condições patológicas (63, 64).  

Após a exposição ao estresse oxidativo, as células inflamatórias e as 

células residentes nas vias aéreas geram superóxidos (O2
-) por intermédio 

da ativação de NADPH oxidase ou formam altas quantidades de óxido nítrico 

por aumento da expressão da iNOS. Assim, na presença de radicais livres 

de oxigênio o NO reage com o superóxido levando a uma maior produção de 

peroxidonitrito (ONOO-) (65).  

O peroxidonitrito é uma molécula altamente citotóxica e que reage 

com espécies oxidantes além de induzir hiperresponsividade nas vias aéreas 

em cobaias, inibir a produção do surfactante pulmonar, induzir à peroxidação 

lipídica, aumentar a permeabilidade vascular e causar danos ás células 

epiteliais pulmonares (65-67).  

Além disso, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem causar 

danos no ácido desoxirribonucléico (DNA), lipídios, proteínas e carboidratos, 

levando ao aumento das funções celulares e também das reações 

inflamatórias (64).  
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O contato de agentes oxidantes com a membrana celular leva a 

peroxidação da membrana celular lipídica, responsável pela geração de uma 

série de compostos bioativos análogos às prostaglandinas, conhecidas como 

isoprostanos (68). 

 Os isoprostanos possuem uma potente atividade biológica e 

geralmente mediam certos aspectos da lesão oxidativa. A via de formação 

dos isoprostanos fornece um mecanismo para a geração de várias classes 

de isoprostanos provenientes do ácido araquidônico independentes da via 

da ciclooxigenase (COX), onde os isômeros F2-isoprostano se destacam por 

terem sido a primeira classe de isoprostanos descoberta (69).  

 As evidências de que a inflamação característica da asma resulte em 

aumento do estresse oxidativo nas vias aéreas, vêm se tornando cada vez 

maiores (68, 70). Particularmente, as células inflamatórias das vias aéreas 

como macrófagos, eosinófilos e neutrófilos liberam quantidades aumentadas 

de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio em pacientes asmáticos (62, 

71). O aumento das ROS pode resultar em dano oxidativo direto da célula 

epitelial e perda celular, além de favorecer a hiperreatividade brônquica que 

também é característica da asma (62, 68, 71). Muitos estudos em modelos 

animais sugerem que ROS podem contribuir com a hiperresponsividade 

brônquica pelo aumento do tônus vagal devido ao dano dos receptores β-

adrenérgicos sensíveis aos oxidantes e pela diminuição do transporte 

mucociliar. 
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Existem evidências de que as ROS e RNS podem induzir a produção 

de citocinas por meio de ativação e deslocamento de fatores de transcrição 

como o NF-κB. O aumento de oxidantes pode facilitar a ligação de 

patógenos e/ou antígenos a células efetoras levando a um aumento da 

resposta do sistema imunológico (62, 64, 72).   

 Desta forma, aspectos do sistema de defesa antioxidante, assim 

como a peroxidação lipídica, são frequentemente utilizados como 

marcadores indiretos de estresse oxidativo na asma, uma vez que a 

peroxidação lipídica é de particular significância nesta doença (62, 64).  

 Estudos têm demonstrado elevada peroxidação lipídica na asma, 

mensurada pelo 8-iso-PGF2α, sendo que a sua concentração está 

aumentada em 3 a 4 vezes no ar exalado em asmáticos persistentes quando 

comparados aos indivíduos saudáveis (64). 

 As classes diferem em relação aos grupos funcionais nos anéis 

prostanos, podendo sofrer isomerização e gerar anéis E e D de 

isoprostanos, os quais são isômeros às prostaglandinas E2 (PGE2) e 

prostaglandinas D2 (PGD2), respectivamente (73). Os isoprostanos E2/D2 

são formados competitivamente com F2-isoprostano. Morrow et al. 2006 (68) 

demonstraram que o 15-E2t-isoprostano, cujo anel E é análogo ao 15-F2t-

isoprostano (8-iso-PGF-2α), tem propriedades muito similares ao mesmo e é 

um ligante para os receptores tromboxane. Além disso, tem-se notado que 

15-E2t-isoprostano é também um ligante para vários receptores PGE2 (PE). 
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Os isoprostanos E2/D2 não são produtos terminais da via dos isoprostanos 

(69). 

 Desta forma, esta via tem o potencial de formar 64 estruturas 

isômeras, sendo o 8-iso-PGF-2α um dos membros mais característicos da 

classe F2-isoprostano (74).  

 A atividade biológica do 8-iso-PGF-2α tem sido investigada em vários 

sistemas demonstrando potente efeito vasoconstritor pré-glomerular em 

ratos (75), efeito vasoconstritor em pulmões isolados de coelhos (76) e 

efeitos tanto de vasoconstrição, quanto de broncoconstrição em pulmões 

isolados de ratos (77).  

 Vários estudos têm demonstrado que os isoprostanos agem por 

intermédio de ligação a receptores prostanóides, usualmente os receptores 

tromboxanos. Porém, nos últimos anos estudos farmacológicos também 

mostraram evidencias do envolvimento de receptores seletivos para 

prostaglandinas E2 e PGF2α (EP e FP respectivamente). Os isoprostanos e 

os prostanóides apresentam estrutura semelhante, diferindo apenas na 

orientação de suas cadeias alifáticas. Deste modo é plausível acreditar que 

ambos são capazes de formar ligações similares com os receptores 

prostanóides. Porém, outros autores defendem que existe uma classe única 

de receptores para os isoprostanos (64, 78).  

Ao ocorrer a ligação aos receptores, ocorre a ativação da cascata 

tirosina-quinase e Rho/Rho-quinase (78). A Rho e a Rho quinase são 
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proteínas que parecem exercer uma função na regulação de múltiplas vias 

biológicas (79). A Rho é uma GTPase que está implicada em muitas funções 

celulares, tais como adesão, mobilidade e migração celular, controle de 

crescimento e quimiotaxia. Um de seus principais efetores é a Rho quinase 

(80).  

 Considerando as funções biológicas em que a Rho quinase está 

envolvida, cabe ressaltar o controle no grau do tônus do músculo liso. A 

contração da musculatura lisa é governada em grande parte pelo nível de 

fosforilação da cadeia leve da miosina (CLM). A fosforilação da CLM pode 

ser causada por um aumento na concentração de cálcio intracelular, pela 

formação de cálcio-calmodulina e subsequente ativação da miosinoquinase 

de cadeia leve  (79).  

 Deste modo, os isoprostanos podem atuar como potentes constritores 

do músculo liso (Kawikova et al., 1996). Além disso, são produzidos no 

tecido das vias aéreas e podem contribuir com os efeitos físicos observados 

durante a resposta tardia na asma, existindo relação da gravidade da 

doença com a concentração de 8-iso-PGF2α no ar exalado(78, 81).  

 No pulmão podemos detectar isoprostanos em células epiteliais, em 

macrófagos, ao redor das vias aéreas e em vasos (Talati et al., 2005). 

 Têm sido definidos os níveis normais de F2-isoprostanos em 

humanos saudáveis (69). Este fato é de relevância por permitir a avaliação 

do papel dos efeitos dos oxidantes endógenos nas doenças, além de 
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determinar o quanto intervenções terapêuticas relacionadas ao estresse 

oxidativo podem interferir na evolução fisiopatológica destes agravos.  

 O aumento de isoprostanos no lavado broncoalveolar e na urina após 

desafio com alérgeno representa uma evidência de que na asma induzida 

por alérgenos, as ROS e a peroxidação lipídica tem papel fisiopatológico 

significativo. Além disso, o aumento da concentração de isoprostanos no 

lavado broncoalveolar 24 horas após o desafio alérgeno fornece evidência 

direta de que os isoprostanos são produzidos no tecido das vias aéreas e 

podem contribuir com os efeitos físicos observados durante a resposta tardia 

da asma (69).  

 

1.2 Estresse 

O estresse é definido como uma reação fisiológica do organismo a 

uma variedade de estímulos emocionais e/ou físicos que ameacem a 

homeostase (82). É importante conceitualizar o estresse como um processo 

e não uma reação única, pois no momento em que a pessoa é sujeita a uma 

fonte de estresse, um longo processo bioquímico se instala. As respostas 

adaptativas com o objetivo de restabelecer a homeostase podem ser 

inadequadas, excessivas ou prolongadas, e em qualquer destes casos um 

estado de equilíbrio saudável não é alcançado, podendo resultar em doença 

(83).  
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De acordo com Selye (1956)(84), o processo de estresse, 

desencadeia-se em três fases: 

1ª - Fase de Alarme: A reação de alerta, inicia-se quando o indivíduo 

confronta-se com o agente estressor. É nesse momento que o organismo se 

prepara para o que Cannon (1939) designou de “luta ou fuga”, com 

conseqüente quebra da homeostase. A aceleração do organismo é muitas 

vezes de grande valia para a preservação da vida, uma vez que leva o 

organismo a um estado de alerta, a fim de que possa lidar com situações em 

que tenha que atuar com urgência. Esta reação, em momentos de real 

necessidade, representa uma defesa natural do organismo. Entretanto, o 

problema ocorre quando a resposta fisiológica não é necessária, ou quando 

é excessiva.  

2ª - Fase de Resistência: Quando o estressor é de longa duração o 

organismo tenta restabelecer a homeostase de modo reparador e entra na 

fase de resistência ao estresse. Nesta fase, é importante a capacidade 

individual de cada pessoa em lidar com a situação estressora. Se a 

capacidade de adaptação é suficiente, o indivíduo recupera-se e sai do 

processo de estresse. Por outro lado, se o agente estressor exigir mais 

esforço de adaptação do que é possível para aquele sujeito, então o 

organismo entra na fase de exaustão.  

3ª - Fase de Exaustão: O organismo encontra-se extenuado pelo 

excesso de atividades e pelo alto consumo de energia. A exaustão 
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psicológica expressa como sintomas depressivos, normalmente ocorre e a 

exaustão física se manifesta com conseqüente aparecimento de doenças.  

Como vimos o estresse pode alterar a homeostase de acordo com a 

duração, intensidade e capacidade de cada um em lidar com o agente 

estressor. Desta forma o estresse pode ser classificado em agudo e crônico, 

com diferentes respostas biológicas do organismo.   

A resposta ao estresse resulta em ativação do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) e dos sistemas simpático e adrenomedular (SAM). A 

estimulação neural do hipotálamo faz com que ocorra a liberação do 

hormônio liberador de corticotropina (CRH). O CRH irá estimular a produção 

do hormônio adrenocorticotropina (ACTH) na hipófise anterior, também 

chamada de pituitária. O ACTH cai na corrente sanguínea e atua no córtex 

das glândulas adrenais, ocasionando a produção dos esteróides 

mineralocorticóides e glicocorticóides (82, 85-87). Esse estímulo hipófise-

adrenal é interrompido quando hormônios supra-renais agem de volta no 

hipotálamo inibindo-o. Este mecanismo tem o nome de retroalimentação 

negativa, que se faz necessário para restabelecer o equilíbrio tão logo 

desapareça a necessidade estressora de adaptação.  

Nos casos de estresse crônico, onde o agente estressor não cessa, 

ocorre estimulação continuada do hipotálamo não sendo suficiente o 

mecanismo de retroalimentação negativa, causando assim atividade 

constante do eixo HPA em resposta ao estresse (88). 
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A epinefrina e noraepinefrina são algumas das principais substâncias 

produzidas pela resposta fisiológica ao estresse (86, 89-91). Grange-

Messent et al. (2004)(92) mostraram que a noradrenalina estimula a 

produção de nNOS e iNOS nos neurônios hipotalâmicos, podendo perpetuar 

a ativação do eixo HPA. Chi et al. (2003)(89) mostraram que as 

catecolaminas tem efeito sinérgico na síntese de iNOS e na produção de 

NO. 

 

1.2.1 Estresse, sistema imunológico e asma 

O estresse parece ter uma variedade de efeitos fisiológicos tanto 

benéficos quanto de injúria. O estresse é capaz de ativar diversas vias 

biológicas aptas a interagir com a fisiopatologia de diversas doenças como a 

asma. A maneira como o estresse ativa ou inibe essas vias parece ser 

dependente da duração do estímulo estressor (93). 

Vários estudos na literatura mostram que o estresse pode influenciar 

a circulação de células inflamatórias, proliferação e função celular, bem 

como a produção de citocinas e de mediadores inflamatórios. O estresse 

parece modular essas respostas tanto por intermédio de conexões nervosas 

entre o sistema imunológico e o sistema nervoso autônomo,  como por meio 

da liberação de hormônios e neuropeptídios, os quais por sua vez, têm 

condições de interagir com células do sistema imunológico (93, 94). Neste 
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contexto, o sistema neuroendócrino e imunológico participam de forma 

relevante na manutenção da homeostase e no curso de doenças. 

Os possíveis mecanismos envolvidos na modulação pelo estresse da 

resposta asmática parecem decorrer da produção e/ou inibição desregulada 

de citocinas, levando ao desequilíbrio Th1/Th2, estímulo vagal mediando a 

hiperresponsividade brônquica e/ou diminuição dos receptores de 

glicocorticóides (95).  

Em nervos periféricos, músculos, órgãos linfóides e outros tecidos o 

cortisol liga-se aos receptores intracelulares específicos (GR) inibindo 

fatores de transcrição como o NF-κB. Por meio da ativação deste sistema, o 

cortisol pode atenuar a produção de várias citocinas e quimiocinas como as 

IL-4, IL-5 e IL-13 (86, 91). Desta forma, os glicocorticóides reduzem a 

degranulação celular dos mastócitos bem como a liberação de histamina e 

leucotrienos (91). Neste contexto, o estresse agudo pode produzir um 

importante efeito anti-inflamatório (96). 

Em humanos o estresse crônico parece ter um importante papel no 

curso de doenças, normalmente resultando em exacerbação dos sintomas 

principalmente em doenças inflamatórias como a asma (91, 93, 96). 

O estresse crônico, que prolonga a ativação do eixo HPA e SAM, 

pode levar a diminuição da expressão e/ou função dos receptores de 

glicocorticóides, conduzindo a uma resistência da ação dos glicocorticóides 

(91, 97, 98). Desta forma, diante de um microambiente previamente 
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inflamado, o estresse prolongado pode causar um desequilíbrio da resposta 

Th1/Th2, propiciando a ativação linfocitária Th2 em indivíduos com doença 

atópica como a asma (86, 91). Sabe-se que nas situações de estresse 

prolongado pode ocorrer piora das crises asmáticas (99-102). Outro fato 

importante a se destacar, é que os transtornos de ansiedade e depressão 

são mais frequentes em asmáticos do que na população em geral (95, 103). 

Entretanto, os mecanimos envolvidos ainda continuam pouco esclarecidos. 

 

1.2.2 Evidências epidemiológicas e experimentais da associação de 

estresse e asma 

Acerca dos efeitos do estresse sobre a função pulmonar, alguns 

autores tentaram elucidar os mecanismos envolvidos tanto em humanos 

como em modelos animais (100, 104-107). Ritz et al. (2000)(108) 

investigaram a relação entre emoções e a função pulmonar em pacientes 

asmáticos. Os autores observaram uma associação negativa entre os 

estados de humor e a redução do volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1). Esse efeito não foi observado em controles não asmáticos. 

Höglund et al. (2006)(100), estudaram alunos universitários, 22 com 

alergia, 16 asmático e 19 controles, em período de provas escolares e em 

período não estressante. Houve um aumento do estresse e ansiedade 

durante o período de provas. Os valores do VEF1 do grupo controle foram 
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significativamente menores do que os observados no grupo de asmáticos, 

porém estes resultado foi observado apenas durante o período de estresse. 

Vários estudos experimentais em animais têm sido conduzidos para 

investigar os possíveis efeitos prejudiciais do estresse na resposta 

inflamatória de vias aéreas bem como em sua funcionalidade (82, 100, 104). 

Portela et al. (2007)(105), avaliaram o efeito de choques como estímulos 

estressantes na mecânica pulmonar de ratos sensibilizados com 

ovoalbumina, além de avaliarem a influencia dos neuropeptídios nesta 

resposta. Os autores concluíram que o tônus muscular era influenciado pelo 

estresse e pela resposta anafilática.  

Chida et al. (2007)(109), estudaram ratos BALB/c submetidos a 

estresse psicológico ou estresse físico (três vezes durante a quarta semana 

de vida). Na oitava e décima semana os ratos foram sensibilizados com 

ovoalbumina. Esse estudo mostrou que tanto o estresse psicológico quanto 

o estresse físico precoce agrava a responsividade à metacolina e a 

inflamação das vias aéreas. Bailey et al. (2009)(97), observaram que 

camundongos sensibilizados com Aspergillus fumigatos e submetidos a um 

protocolo de estresse social, apresentavam maior reatividade das vias 

aéreas ao desafio com metacolina do que os camundongos apenas 

sensibilizados. 
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1.2.3 Modelos experimentais de avaliação de estresse 

Para o estudo da influência do estresse são utilizados modelos 

animais que permitem apropriada análise da resposta do sistema 

imunológico (110). Existem variadas técnicas a serem empregadas na 

indução do estresse, como por exemplo, a natação forçada, imobilização por 

longos períodos, exposição a baixas temperaturas, privação do sono REM, 

exposição a sonorizações e choques elétricos (111). 

Tohda et al. (1998)(112), demonstraram que no lavado broncoalveolar 

de animais submetidos a modelos de estresse há um aumento significativo 

de eosinófilos bem como aumento da hiperresponsividade brônquica à 

histamina. 

A natação forçada é usada como modelo de comportamento de 

desespero/depressão, além de ser um arquétipo de estresse inescapável 

que induz a um esforço de sobrevivência com déficit de escape (113). Neste 

laboratório Capelozzi et al. (2007)(113), modificaram o modelo de natação 

forçada. Os autores estudaram as alterações pulmonares em cobaias que 

receberam tratamento crônico com fluoxetina, um antidepressivo inibidor da 

recaptação de serotonina. Foram estudadas cobaias submetidas ou não a 

esta forma de estresse. Os autores observaram que neste modelo de 

estresse houve recrutamento de linfomononucleares e eosinófilos para a 

parede alveolar, embora o principal componente da resposta inflamatória 

tenha sido representado por linfócitos. Como este tipo de resposta 

inflamatória é também observado na parede de vias aéreas e  em menor 
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intensidade na parede alveolar de pacientes asmáticos e em modelos 

experimentais, consideramos que este modelo é adequado para avaliação 

do papel do estresse em cobaias com inflamação alérgica crônica pulmonar. 

Cabe ressaltar que os autores observaram que apenas após 10 dias 

consecutivos de natação os animais desenvolviam condicionamento físico. 

Frente a este dado, optamos por modificar o modelo descrito, utilizando dois 

períodos de cinco dias de natação forçada com intervalo de dois dias entre 

os dois períodos, a fim de evitar condicionamento e esgotamento físico. 

 

1.3 Justificativas do estudo 

As informações acima suportam a hipótese de que o estresse repetido 

pode ser considerado um fator modulador da resposta funcional e 

histopatológica na asma (35, 91, 96). Embora haja estudos que avaliaram os 

efeitos do estresse nas alterações presentes nas vias aéreas e no lavado 

broncoalveolar de asmáticos ou em modelos experimentais de inflamação 

alérgica, não foram ainda estudados os efeitos modulatórios do estresse no 

tecido pulmonar periférico. Esta avaliação é de importância visto que as 

alterações do tecido pulmonar periférico têm repercussão significativa na 

resposta pulmonar de asmáticos, como discutido anteriormente (24, 45, 49, 

114). 
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2. OBJETIVOS 

Deste modo, nossos objetivos neste estudo foram: 

1. Caracterizar o modelo de natação forçada como agente estressor nos 

seguintes aspectos funcionais e histopatlógicos do tecido pulmonar 

periférico: 

a. Mecânica oscilatória de tecido pulmonar periférico tanto basal 

como após o desafio com antígeno e agonista constritor 

pulmonar (acetilcolina) 

b. Peso das adrenais e níveis séricos de cortisol e de 

catecolaminas (adrenalina, noradrenalina, dopamina) 

c. Recrutamento eosinofílico 

d. Conteúdo de actina 

e. Remodelamento da matriz extracelular, particularmente 

avaliando o conteúdo de colágeno 

f. Resposta de estresse oxidativo, avaliado pelo conteúdo de 8-

iso-PGF2α  

g. Expressão celular de iNOS 

h. Expressão celular de IL-2, IL-4, IL-5, IL-13 e IFN-γ 
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2. Avaliar em modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica em 

cobaias se a natação forçada repetida, como agente estressor, 

influencia os seguintes aspectos funcionais e histopatológicos do 

tecido pulmonar periférico: 

a. Mecânica oscilatória de tecido pulmonar periférico tanto basal 

como após o desafio com antígeno e agonista constritor 

pulmonar (acetilcolina) 

b. Peso das adrenais e níveis séricos de cortisol e de 

catecolaminas (adrenalina, noradrenalina, dopamina) 

c. Recrutamento eosinofílico 

d. Conteúdo de actina 

e. Remodelamento da matriz extracelular, particularmente 

avaliando o conteúdo de colágeno 

f. Resposta de estresse oxidativo, avaliado pelo conteúdo de 8-

iso-PGF2α 

g. Expressão celular de iNOS 

h. Expressão celular de IL-2, IL-4, IL-5, IL-13 e IFN-γ  

 



 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

MATERIAL E MÉTODOSMATERIAL E MÉTODOSMATERIAL E MÉTODOSMATERIAL E MÉTODOS    

    



40 
                                                                                             MATERIAL E MÉTODOS 

       ______________________________________________________________________           
Tese de Doutorado                                                                       Fabiana Gomes dos Reis 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (CAPPesq: protocolo de pesquisa número 266/06). Foram utilizadas 

setenta e duas cobaias do sexo masculino, de linhagem Hartley, 

provenientes da empresa MEDLAB Produtos Diagnósticos LTDA, São Paulo, 

Brasil. 

O peso médio corporal dos animais no início do estudo foi de 

aproximadamente 300g, sendo a idade aproximada de três semanas. Não 

houve perdas de animais durante o protocolo de sensibilização e natação 

forçada. Houve 5 perdas decorrentes do procedimento de mecânica 

pulmonar, 3 animais foram descartados pó apresentarem tumores na região 

da laringe e 6 perdas ocorreram em fase de adaptação dos animais no 

biotério. 

Os animais foram mantidos todo o tempo do estudo no biotério de 

manutenção em conjunto com os Laboratórios de Investigação Médica (LIM) 

20 desta Faculdade, recebendo alimento e água ad libitum em condições 

ideais e controladas de temperatura, umidade e ruído. Os animais eram 

retirados do biotério somente para a realização das etapas do protocolo. 
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Os animais foram divididos nos seguintes grupos:  

1. Inalações com soro fisiológico 0,9% (SAL – n=8) 

2. Inalações com ovoalbumina (OVA – n=8) 

3. Natação forçada e inalações com soro fisiológico 0,9% (SAL-E, n=8) 

4. Natação forçada e inalações com ovoalbumina (OVA-E n=8) 

 

3.1 Protocolo de sensibilização 

Os animais foram colocados em uma caixa de exposição de acrílico 

(30x15x20cm) acoplada a um nebulizador ultrassônico (Soniclear, São 

Paulo, Brasil), e foram submetidos à inalação com aerossol de ovoalbumina 

diluída em NaCl 0,9% (soro fisiológico) por 15 minutos ou até que se 

observassem sinais de desconforto respiratório. O protocolo de inalação foi 

repetido por sete vezes, duas vezes por semana, durante um período de 

quatro semanas. Os animais controle foram submetidos a exposições de 

aerossol de soro fisiológico seguindo o mesmo protocolo descrito acima. 

Setenta e duas horas após a última inalação todos os animais foram 

submetidos ao protocolo de mecânica oscilatória do tecido pulmonar 

periférico (Figura 4). 
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3.2 Protocolo de natação forçada 

Vinte e quatro horas após a quarta inalação o protocolo de natação 

forçada foi iniciado. Este foi realizado durante cinco dias seguidos, por duas 

semanas, com intervalo de dois dias. Os animais foram colocados em uma 

caixa plástica (35A x 53L x 31P) contendo água em temperatura de 25ºC até 

o topo, de modo que as cobaias não tocassem o fundo do recipiente, 

impedindo-as de sustentarem o seu peso com suas patas. Wilber et al.1959 

(115) descreveram que cobaias submetidas a natação forçada em água em 

temperatura acima de 28ºC,  apresentam sua  capacidade de permanência 

na água aumentada em até cinco vezes quando comparada a temperaturas 

a baixo de 25ºC, inclusive podendo apresentar hipotermia.  Por este motivo, 

cabe ressaltar que a temperatura da água a 25ºC também foi considerada 

outra forma de estresse (116).  

Os animais foram deste modo forçados a nadar por 10 minutos ou até 

demonstrarem sinais de fadiga muscular e/ou respiratória e risco de 

afogamento. Optamos por submeter os animais a dois períodos de cinco 

dias de natação forçada, sendo que o tempo máximo de natação diário foi 

mantido em 10 minutos, como descrito anteriormente na introdução (Figura 

4).  
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Figura 4. Sequência do protocolo experimental. As cobaias foram 
submetidas a 7 inalações (2 vezes por semana, com 2 ou 3 dias de intervalo, 
durante 4 semanas) com aerossol de soro fisiológico ou solução do 
ovoalbumina, esta com doses crescentes do antígeno. A dose utilizada da 
primeira a quarta inalação foi de 1mg/ml de ovoalbumina (2 semanas). Foi 
utilizada a concentração de 2,5mg/ml de ovoalbumina para a quinta e sexta 
inalações (3º semana) e de 5,0mg/ml de ovoalbumina para a 7º inalação 
(começo da 4º semana). As inalações com ovoalbumina ou soro fisiológico 
eram contínuas por 15 minutos ou até que as cobaias apresentassem sinais 
de desconforto respiratório (espirro, coriza, tosse, retração da parede 
torácica). O estresse pela natação forçada teve início vinte e quatro horas 
após a 4º inalação, durante cinco dias consecutivos da semana, por duas 
semanas. Após setenta e duas horas da última inalação e 48 horas após o 
último período de natação forçada, todos os animais foram submetidos ao 
protocolo de mecânica oscilatória de tecido pulmonar periférico.  
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3.3 Avaliação da mecânica oscilatória do tecido pulmonar periférico 

Setenta e duas horas após a sétima inalação, os animais foram 

anestesiados com tiopental (50 mg/Kg i.p.), traqueostomizados, submetidos 

à laparotomia para a retirada das glândulas adrenais, coleta de 10 ml de 

sangue por intermédio de punção cardíaca e exsanguinação pela secção da 

veia cava inferior. As glândulas adrenais foram pesadas em uma balança 

analítica e o peso foi corrigido pelo peso do animal (peso relativo das 

adrenais).  

O coração e os pulmões foram infundidos com aproximadamente 10 

ml de solução de Krebs (em mM: NaCl, 118; KCl, 4.5; NaHCO3, 25.5; CaCl2, 

2.5; MgSO4, 1.2; KH2PO4, 1.2; glicose 10; Sigma Chemical, St. Louis, MO, 

EUA). As fatias de tecido pulmonar periférico foram obtidas da região 

subpleural do lobo inferior esquerdo medindo aproximadamente 10mm x 

2mm x 2mm. As amostras foram pesadas (Lr) e medidas (L0) para posterior 

correção. Cada uma das pontas do fragmento foi colada com cianocrilato a 

um pequeno clip metálico fixado em um longo fio de aço de 0,5mm de 

diâmetro, e o conjunto foi suspenso verticalmente e mergulhado num banho 

de 15ml de solução de Krebs constantemente aerada com 95% de O2 e 5% 

de CO2 (carbogênio) em um pH de 7,40 contido em um recipiente de vidro 

(Figura 5).  
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De um lado, uma das pontas foi ligada a um transdutor de força 

(modelo 400A; Cambridge Technologies, Watertown, MA) que opera em 

torno de 10g, com uma resolução de 200µg e uma complacência de 1µg/g. A 

outra ponta atravessou um orifício na parte inferior do recipiente, onde foi 

colocada uma gota de mercúrio, pois sua alta tensão superficial previne a 

perda ou o extravasamento da solução de Krebs, e conectada a um braço 

oscilatório de controle de alterações de comprimento (L) (Modelo 300B; 

Cambridge Technologies). Este braço é capaz de determinar ponto a ponto a 

excursão de 8mm e a resolução de 1 µm de comprimento, que conectado a 

um gerador (Modelo 3030; BK Precision, Chicago, IL), controla a freqüência, 

amplitude e a forma de onda da oscilação.  

A tensão (T) é obtida através do movimento do parafuso que efetua 

pequenos deslocamentos do transdutor de força. Os sinais de comprimento 

e força foram captados e filtrados lentamente (8-pole Bessel 902LPF; 

Frequency Devices, Haverhill, MA) com uma freqüência de 30Hz e 

convertidos de leitura analógica à digital por um conversor (DT2801-A; Data 

Translation Inc, Marlborough, MA) sendo então gravados em um programa 

de computador. O tecido foi submetido a uma força de 2g por três vezes 

(“stress relaxation”) retornando para uma força de 1g, com oscilação 

sinusoidal de 2,5% do comprimento inicial a uma freqüência de 1Hz.  
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Após 50 minutos de estabilização (com trocas de Krebs a cada 15 

minutos), foram obtidos os dados de mecânica do tecido sob condições 

basais (por 5 minutos) e após desafio com acetilcolina (Ach 10-3M) e 

ovoalbumina (OVA 0,1%) (por 10 minutos), para obtenção da resposta 

máxima (92). Os valores de elastância (Et) e resistência (Rt) do tecido foram 

estimados através da equação de movimento:  

T= Et∆l + Rt(∆l /∆t) + K  

onde T é tensão, l é comprimento, ∆l /∆t é a variação do comprimento por 

unidade de tempo e K é uma constante que reflete a tensão de repouso. Os 

resultados foram padronizados de acordo com o tamanho de cada fatia de 

tecido pulmonar. A área de secção transversal (A0) da fatia de tecido 

pulmonar foi obtida pela fórmula: 

A0(cm2) = W0/ (p x Lr) 

onde p é a densidade de massa do tecido adotado como 1,06 g/cm3, W0 é o 

peso úmido em gramas, e Lr é a tensão em repouso em centímetros. Os 

Valores de Rt e Et foram multiplicados por Lr/A0. Foram analisadas as 

porcentagens de aumento da resistência tecidual (%Rt) e da elastância 

tecidual (%Et) em relação à condição basal (pré-desafio com acetilcolina e 

ovoalbumina). A histeresividade (η) foi calculada pela fórmula: 
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η=(R/E)2πf 

onde f é frequência.  

Após a avaliação da mecânica oscilatória, as fatias de tecido 

pulmonar foram fixadas em formol 10% por 48h e embebidos em parafina 

para análise histológica. 

Esquema do equipamento:  

Amplitude, ƒ=1/MR (Hz)

Tensão

Massa (d=0, T = M x g)

T=E.∆l + R (∆l/ ∆t) + k

L = comprimento 

k = tensão de repouso

Correção: Lr/Ao onde Ao=Wo/(ρ . Lr), portanto α=Lr2. ρ /Wo

η=(R/E) 2πƒ onde η é a Histeresividade
 

Figura 5. Esquema da mecânica oscilatória do tecido pulmonar periférico. 
As fatias de tecido foram conectadas a um transdutor de força e a um braço 
oscilatório e foram suspensas em um banho orgânico.  
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3.4 Avaliação das glândulas adrenais 

As glândulas adrenais foram dissecadas, removidas e pesadas. O 

peso corporal e o peso das glândulas adrenais estão apresentados como 

peso relativo das adrenais (PRA), valor o qual foi calculado dividindo-se o 

peso da adrenal pelo peso corpóreo do animal (x1000).  

 

3.5 Dosagem de cortisol sérico 

Os animais foram anestesiados e imediatamente após este 

procedimento amostras de sangue foram coletadas por intermédio da 

punção cardíaca. O sangue foi centrifugado a 1500 rpm por 15 minutos. O 

soro foi pipetado e congelado em freezer a uma temperatura de −20 °C. O 

cortisol foi dosado pelo sistema imunofluorométrico AutoDELFIA (Perkin 

Elmer, Turku, Finlândia), sendo utilizado o kit para a dosagem do mesmo 

(AutoDELFIA Cortisol B060-101, Perkin Elmer, Finlândia). Este método se 

baseia na reação competitiva entre a molécula de cortisol da amostra e a 

molécula de cortisol ligada ao elemento químico Európio. Cabe lembrar que 

anticorpos anti-cortisol são limitados e específicos. Após a ligação, é 

misturada uma solução que dissocia os íons de Európio da molécula de 

cortisol e produz a fluorescência. Esta fluorescência é medida pelo sistema, 
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e a sua intensidade é inversamente proporcional à concentração de cortisol 

da amostra. 

 

3.6 Dosagem das catecolaminas séricas 

O sangue, coletado por intermédio de punção cardíaca, desta vez foi 

centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos. O soro foi pipetado e congelado em 

freezer a uma temperatura de −20 °C para posterior análise. 

As catecolaminas (dopamina, adrenalina e noradrenalina) foram 

extraídas do plasma com óxido de alumínio (alumina) e em seguida 

separadas por fase reversa e quantificadas em cromatógrafo líquido de alta 

pressão com detector eletroquímico. Ao plasma acrescentou-se 10mg de 

alumina, 300µl de tampão tris-EDTA, 2M, pH 8,7 e 50µl do padrão interno 

(solução de 10ng/ml de DHBA em ácido acético 0,1N), seguido de agitação 

por inversão durante 5 minutos. Após a homogeneização o sobrenadante foi 

desprezado e a alumina foi lavada com H2O ultra-pura e submetida à 

agitação por inversão durante 1 minuto. Este processo de lavagem foi 

repetido por mais uma vez e as catecolaminas foram eluídas da alumina em 

solução de ácido acético glacial 0,1N, EDTA 5% e dissulfito de sódio 10%. 

Este material foi centrifugado por 1 minuto e o sobrenadante filtrado por 

meio de filtro Millipore 0,45µ. Uma parte deste filtrado (25µl a 50µl) foi 
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injetado em um sistema de cromatografia de alta pressão com detector 

eletroquímico (HPLC). 

 

3.7 Estudo morfométrico do parênquima pulmonar 

Após a avaliação da mecânica oscilatória, as fatias do tecido 

pulmonar periférico foram fixadas em solução formol a 10%, por 48 horas. 

Depois de terminada a fixação, o material foi submetido às técnicas 

histológicas habituais com parafina, para obtenção de cortes de 4µm de 

espessura, e submetido a colorações específicas e a imunohistoquímica. 

Com o auxílio de um retículo sobreposto à ocular do microscópio, foi 

utilizada a técnica de contagem de pontos para a quantificação dos índices 

estudados (117). Este retículo contém 100 pontos e 50 retas em uma área 

total (no aumento de 1000X) de 104µm2. Vários autores já demonstraram 

previamente que este método é adequado para esse tipo de avaliação (38, 

44, 118). 

Foi quantificado o número de pontos que incidem no tecido alveolar 

em cada campo e o número de células presentes no septo alveolar. A 

proporção de células foi determinada pelo número de células em cada 

campo dividido pela área de tecido (117). Foram analisados 10 campos por 
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corte, selecionados de forma randômica. Os resultados foram expressos 

como células por unidade de área (104µm2). 

O conteúdo de fibras colágenas e de actina no parênquima pulmonar 

foi determinado pela proporção de volume resultante da razão do número de 

pontos que incidem nas áreas positivas e o número total de pontos que 

incidem no septo alveolar. Foram analisados 10 campos de tecido 

pulmonar/animal em aumento de 400X. Os resultados foram expressos em 

porcentagem. 

 

Para garantir a homogeneidade das fatias de tecido pulmonar 

periférico utilizada no presente estudo, foram analisadas as áreas fracionais 

de septo alveolar, da parede de vaso sanguíneo e da parede brônquica 

(proporção de estruturas), as quais foram determinadas pela técnica de 

contagem de pontos e retas. Para tanto, foram contados os pontos que 

coincidiam com cada uma dessas estruturas acima citadas, sendo então 

dividido pelo número total de pontos de cada campo. Esta análise foi 

realizada em todos os campos possíveis de cada lâmina, em aumento de 

       Proporção de células/fibras =  (nº de cels/fibras no tecido alveolar)   x 100   
                                                         nº de pontos totais no tecido alveolar 
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200X. Os pontos que incidiram em espaços aéreos ou lúmen de vias aéreas 

e vasos sanguíneos foram excluídos. 

O observador que realizou todas as análises do presente estudo não 

estava ciente a que grupo pertencia o tecido em análise. 

 

3.7.1 Avaliação do número de eosinófilos no parênquima pulmonar 

A coloração de LUNA foi utilizada para detecção de eosinófilos (44, 

54). Por meio da técnica de contagem de pontos e retas descrita acima. A 

densidade de eosinófilos foi determinada pela razão do número de células 

com a área de tecido no aumento de 1000x. Foram analisados 10 campos 

por corte, selecionados de forma randômica e os resultados foram expressos 

como células por unidade de área (104µm2) (44, 54). 

 

3.7.2 Imunohistoquímica para detecção de células iNOS positivas no 

parênquima pulmonar 

Para o estudo de imunohistoquímica (IHQ) foi utilizado o método 

biotina-estreptoavidina peroxidase para o anticorpo iNOS. Os cortes 

histológicos (5 µm de espessura) foram colocados em lâminas silanizadas 



53 
                                                                                             MATERIAL E MÉTODOS 

       ______________________________________________________________________           
Tese de Doutorado                                                                       Fabiana Gomes dos Reis 

 

 

 

(3-Aminopropil-trietoxi-silano - Sigma). As lâminas foram desparafinadas e 

hidratadas e seguiu-se o bloqueio da peroxidase endógena com água 

oxigenada (H2O2)10V a 3%, por 7 vezes de 5 minutos cada. Na seqüência, 

foi feita a lavagem com água e PBS. A recuperação antigênica foi obtida por 

meio de temperatura alta. Após este período, as lâminas foram lavadas em 

PBS. Finalizada a etapa dos bloqueios, a solução com o anticorpo primário 

iNOS, título 1:400 (LabVision, NeoMarkers, Fremont CA cód. RB-9242-P), foi 

aplicada nos cortes histológicos dos animais em estudo, assim como nos 

controles, tanto positivo quanto negativo e em seguida, as lâminas foram 

incubadas durante todo o período da noite. As lâminas então foram lavadas 

em PBS e incubadas com o kit Vector ABCElite, HRP, cód. PK-6101 (Vector 

Laboratories, INC, Burlingame,CA). Após esta etapa, as lâminas foram 

lavadas em PBS e seguiu-se a revelação pelo cromógeno 3,3 

Diaminobenzidina (DAB) (DakoCitomation, Carpinteria, CA, EUA, Cód. 

K3468). As lâminas foram lavadas em água corrente e contra-coradas com 

Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha). Em seguida, as 

mesmas foram novamente lavadas em água corrente, desidratadas, 

diafanizadas e montadas com resina para microscopia Entellan (Merck, 

Darmstadt, Alemanha). 

A contagem de células positivas para a expressão de iNOS foi 

realizada conforme descrito anteriormente para a avaliação de eosinófilos. 
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As células positivas para iNOS foram analisadas no aumento de 1000X, em 

10 campos por tecido e expressas como células/104µm2 (44, 54, 60). 

 

3.7.3 Avaliação do conteúdo de fibras colágenas no parênquima 

pulmonar 

Para a avaliação do conteúdo de fibras colágenas, foi utilizada a 

coloração de Picro-Sírius no mesmo tecido citado anteriormente. Os cortes 

foram desparafinados e lavados com água. Após, foram corados por 1 hora 

no Picro-Sírius Red (Direct Red 80, C.I. 35780, Aldrich, Milwaukee, WI, EUA) 

à temperatura ambiente e, posteriormente, lavados em água corrente por 5 

minutos. Após esta etapa, os cortes foram corados pela Hematoxilina de 

Harris durante 6 minutos e, em seguida, lavados em água corrente por 10 

minutos. Por fim, as lâminas foram montadas.  

O conteúdo de fibras colágenas no tecido alveolar foi avaliado por 

meio da técnica de contagem de pontos e retas, já descrita anteriormente. 

Foram analisados 10 campos de tecido pulmonar/animal em aumento de 

400X. Os resultados foram expressos em porcentagem (24, 44, 54). 
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3.7.4 Imunohistoquímica para avaliação do conteúdo de actina no 

parênquima pulmonar 

As fatias de parênquima pulmonar foram também submetidas à 

imunohistoquímica com anticorpo anti-actina. Para tanto, as lâminas foram 

desparafinadas e uma solução de peroxidase a 0,5% em metanol foi 

aplicada por 10 minutos para inibir a atividade de peroxidase endógena. A 

recuperação do antígeno foi realizada com solução citrato por 30 minutos. 

Os cortes foram incubados com Anti-Human Smooth Muscle Actin (1A 4, 

Dako, Dinamarca) durante toda a noite a 4oC. O kit LSAB® Plus-HRP (K-

0690 DAKO Corporation, Carpinteria,CA, EUA) foi usado como anticorpo 

secundário e, como cromógeno, usamos o 3,3 Diaminobenzidina (DAB) 

(Sigma Chemical Co, St Louis, MO, EUA). Os cortes foram contra-corados 

com Hematoxilina de Harris.  

A quantificação da actina no tecido alveolar foi determinada conforme 

descrito previamente. O conteúdo de actina no parênquima pulmonar foi 

determinado pela proporção de volume dada pelo número de pontos que 

coincide com o tecido actina-positivo e o número total de pontos que incide 

no tecido alveolar. Foram analisados 10 campos de tecido pulmonar/animal 

em aumento de 400X. Os resultados foram expressos em porcentagem (24, 

44, 54). 
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3.7.5 Imunohistoquímica para avaliação do conteúdo de 8-iso-PGF2αααα 

A imunohistoquímica para detecção de 8-iso-PGF2α foi realizada 

utilizando-se o anticorpo Anti-8-epi-PGF2α (Oxford Biomedical Research, 

Rochester Hills, MI, EUA), com diluição de 1:500 (44, 54). Os blocos foram 

desparafinados e lavados sete vezes, por 5 minutos, com H2O2 10V 3% para 

inibir a atividade de peroxidase endógena. Após banhos em PBS e água, a 

recuperação do antígeno foi realizada com tripsina por 20 minutos. Após 

isto, três banhos de 3 minutos/cada em PBS foram realizados. Os cortes 

foram incubados com anticorpo Anti-8-epi-PGF2α diluídos em BSA 

overnight.  Após lavagem em PBS, (Vectastain ABC Kit Vector Elite PK-

6105, Burlingame, CA, EUA) foi usado como anticorpo secundário e 3,3 

Diaminobenzidina (DAB) (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, EUA) foi 

usado como cromógeno. Os cortes foram contra-corados com hematoxilina 

de Harris (Merck). A análise de imagem foi feita por meio do programa 

Image Pro Plus (versão 4.5), instalado em um microcomputador de padrão 

IBM. Ao microscópio foi acoplada uma câmera fotográfica digital. Em cada 

caso foram capturadas 10 imagens em aumento de 400x. 

Em cada imagem foi selecionada a área de interesse e aplicado um 

filtro pré-montado com base em um número representativo de fotos, 

marcando as áreas positivas. Para cada imagem foram coletadas: (1) área 
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total; (2) área positiva com base no padrão estabelecido; (3) Densidade 

média de cor, caracterizada pela média da intensidade de cor do padrão 

RGB (0 a 255), sendo que valores maiores representam áreas mais claras; 

(4) Densidade óptica integrada (IOD), correspondente à densidade média de 

cada objeto marcado multiplicado pela área do mesmo. A divisão do valor da 

somas dos IODs de cada objeto pela área total de positividade fornece um 

valor entre 0 e 255, correspondente à média ponderada da intensidade de 

cor. 

 

3.7.6 Imunohistoquímica para avaliação da expressão celular de 

citocinas  

As lâminas foram previamente preparadas contendo os cortes 

histológicos de tecido pulmonar periférico. Inicialmente foram desparafinadas 

e hidratadas.  

Recuperação antigênica: A recuperação antigênica foi realizada 

através de Proteinase K por 20 minutos (37°C), seguidos de descanso de 20 

minutos em temperatura ambiente. Após este período, as lâminas foram 

lavadas em PBS.  
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Bloqueio e incubação com anticorpo primário: O Bloqueio da 

peroxidase endógena foi realizado com água oxigenada 10V 3%, seguidos 

de incubação por anticorpos primários: anti-IL-2, anti-IL4, anti-IL-5, anti-IFN-γ 

e anti-IL-13 diluídos em BSA na proporção de 1:200 (IL-5 e IL-13), 1:400 (IL-

2), 1:500 (IL-4), IFN-γ (1:50) os quais foram aplicados sobre os cortes 

relativos ao experimento e também aos controles (positivo e negativo) de 

tecido e as lâminas incubadas durante toda a noite.  

Incubação com anticorpo secundário e complexo: As lâminas foram 

lavadas em PBS e incubadas pelo ABCKit Vectastain (Vector Elite – PK-

6105 (anti-cabra) / PK-6101(anti-coelho). Apenas para os anticorpos 

primários anti-IL-2 e anti-IL-4, após a incubação do anticorpo secundário, foi 

realizado o bloqueio da peroxidase endógena com água oxigenada 10V 3% 

+ metanol (1:1) e, após, foi feita a incubação com o complexo.  

Revelação: As lâminas foram lavadas em PBS e reveladas pelo 

cromógeno 3,3 Diaminobenzidina (DAB) (Sigma Chemical Co, Saint Louis, 

MO, EUA).  

Contra-coloração e montagem das lâminas: as lâminas foram lavadas 

em água corrente e contra-coradas com Hematoxilina de Harris (Merck). Em 

seguida as mesmas foram novamente lavadas em água corrente, 
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desidratadas, diafanizadas e montadas em resina para microscopia Entellan 

(Merck).  

Foram então, contadas as células inflamatórias positivas para IFN-γ, 

IL-2, IL-4, IL-5 e IL-13 em 10 campos pulmonares nos tecidos pulmonares 

periféricos, em um aumento de 1000X, utilizando a técnica da contagem de 

pontos previamente descrita. A densidade de células foi expressa em 

células/104µm2 (119). 

 

3.8 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada usando o programa SigmaPlot 

(versão 10.0) (Jandel Scientific, San Rafael, CA).  

As comparações entre os grupos estresse e não-estresse foram 

realizadas por intermédio do teste t. Os dados foram avaliados pela Análise 

de Variância a Dois Fatores, sendo um a sensibilização e o outro o estresse 

físico repetido. As comparações múltiplas foram feitas usando o teste de 

Holm-Sidak. Os resultados foram expressos na forma de média e erro 

padrão (±EP) e os gráficos na forma de barras. Foi considerado significativo 

um p<0,05.
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Avaliação da mecânica oscilatória de tecido pulmonar periférico 

após desafio com ovoalbumina 

As Figuras 6A e 6B mostram a porcentagem do aumento máximo da 

resistência e elastância teciduais (Rt e Et, respectivamente) após desafio 

com ovoalbumina. Houve diferença nos valores basais de Rt entre os grupos 

SAL e SAL-E comparativamente aos grupos OVA e OVA-E (SAL: 575,297 ± 

77,35; OVA: 1014,52 ± 86,48; SAL-E: 645,37 ± 86,48; OVA-E: 1000,96 ± 

81,53, N-s/m2).  

Os animais dos grupos OVA e OVA-E após desafio com ovoalbumina, 

apresentaram aumento na %Rt (OVA: 44,66 ± 11,12%, OVA-E: 71,04 ± 

10,22) comparativamente aos controles (SAL: 16,24 ± 5,81%, SAL-E: 27,05 

± 4,65, p<0,05). Foi possível observar aumento na %Rt dos animais do 

grupo OVA-E comparativamente aos animais do grupo OVA (p<0,05). 

Em relação à avaliação da elastância tecidual (Et) notamos que houve 

diferença nos valores basais entre os grupos SAL e SAL-E 

comparativamente aos grupos OVA e OVA-E (SAL 35151,77 ± 5740,56; 

OVA: 60390,95 ± 4971,47; SAL-E: 39420,34 ± 4971,47; OVA-E: 56090,21 ± 

4687,15- N/m2).  

Considerando a %Et após desafio com ovoalbumina, tanto os animais 

do grupo OVA quanto os animais do grupo OVA-E apresentaram aumento 

na %Et (OVA: 36,21 ± 8,14, OVA-E: 57,69 ± 7,95%) comparativamente aos 
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controles (SAL: 9,44 ± 2,29%, SAL-E: 18,70 ± 3,81, p<0,05). Observamos 

ainda aumento na %Et nos animais OVA-E comparativamente ao grupo OVA 

(p<0,05). 
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Figura 6. Gráfico de barras demonstrando os valores da média ± EP (erro 
padrão) após desafio com ovoalbumina (porcentagem de aumento) da 
resistência (A) e elastância (B) do tecido pulmonar periférico. *p<0,05 
comparando os animais expostos à ovoalbumina dos grupos OVA e OVA-E 
aos animais expostos a inalações com soro fisiológico (grupos SAL e SAL-
E); **p<0,05 comparando os animais expostos à ovoalbumina e submetidos 
à natação forçada repetida (grupo OVA-E) ao grupo não estressado (grupo 
OVA). 
 



64 
                                                                                                              RESULTADOS 
 

_________________________________________________________________________
Tese de Doutorado                                                                            Fabiana Gomes dos Reis 

4.2 Avaliação da mecânica oscilatória do tecido pulmonar após desafio 

com acetilcolina 

As Figuras 7A e 7B mostram a porcentagem do aumento máximo da 

Rt e Et após desafio com acetilcolina. Os animais dos grupos OVA, OVA-E e 

SAL-E apresentaram aumento na %Rt (OVA: 74,60 ± 8,73%, OVA-E: 81,37 

± 7,37%, SAL-E: 76,11 ± 6,90%) comparativamente ao grupo SAL (SAL: 

35,90 ± 10,43%, p<0,05). Não houve diferença na %Rt entre os grupos OVA, 

OVA-E e SAL-E. 

Considerando a %Et após o desafio com acetilcolina, os animais do 

grupo OVA, OVA-E e SAL-E apresentaram aumento na %Et (OVA: 49,69 ± 

5,52%, OVA-E: 68,38 ± 5,32%, SAL-E: 51,48 ± 4,97%) comparativamente 

aos animais do grupo SAL (SAL: 23,28 ± 7,52%, p<0,05). Ainda pudemos 

observar aumento na %Et no grupo OVA-E comparativamente aos animais 

do grupo OVA. 
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Figura 7. Gráfico de barras dos valores da média ± EP após desafio com 
acetilcolina (porcentagem de aumento) da (A) resistência e (B) elastância do 
tecido pulmonar de cobaias previamente expostas a 7 inalações com 
ovoalbumina ou soro fisiológico, submetidas ou não ao protocolo de natação 
forçada. *p<0,05 comparando os animais dos grupos ovoalbumina 
estressados e não estressados, mais os animais do grupo salina submetidos 
ao protocolo de estresse aos animais do grupo SAL; ** p<0,05 comparando 
os animais expostos à ovoalbumina e submetidos à natação forçada repetida 
(grupo OVA-E) ao grupo não estressado (grupo OVA). 
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A respeito da histeresividade, não houve diferença entre os quatro 

grupos experimentais (SAL 6,56 ± 0,27, OVA 6,39 ± 0,23, SAL-E 6,19 ± 

6,23, OVA-E 6,73 ± 0,21).  

 

 

4.3 Dosagem de cortisol e catecolaminas séricas 

Houve aumento nos níveis de cortisol sérico nos animais submetidos 

à natação forçada, considerando no mesmo grupo os animais SAL-E e OVA-

E (37,72 ± 1,88 µg/dl) comparativamente aos controles SAL e OVA, 

considerados como um único grupo (29,75 ± 0,92 µg/dl, p<0,004). Não 

houve diferença significativa na dosagem sérica de adrenalina, 

noradrenalina e dopamina entre os grupos submetidos à natação forçada 

(SAL-E e OVA-E), comparativamente aos animais controle não estressados 

(SAL e OVA). 

 

 

4.4 Peso relativo das glândulas adrenais  

O peso relativo das glândulas adrenais dos animais submetidos ao 

protocolo de natação forçada (grupos SAL-E e OVA-E) (0.53 ± 0.03 x10-3 

mg) foi maior que o observado nos grupos não-estressados (grupos SAL e 

OVA) (0.37 ± 0.01 x10-3 mg, p<0,001). 
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4.5 Avaliação do número de eosinófilos no parênquima pulmonar  

A Figura 8 mostra o número de eosinófilos no parênquima distal nos 

quatro grupos experimentais. Houve aumento no número de eosinófilos nos 

animais expostos à ovoalbumina (OVA: 7,07 ± 0,46, OVA-E: 6,16 ± 0,38 

células/104µm2) comparativamente aos expostos ao soro fisiológico (SAL: 

4,23 ± 0,37, SAL-E: 4,86 ± 0,37 células/104µm2, p<0,001 para todas as 

comparações). Não houve diferença entre os grupos OVA e OVA-E. 
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Figura 8. Gráfico de barras representando os valores da média ± EP da 
densidade dos eosinófilos em cobaias expostas a inalações com 
ovoalbumina ou soro fisiológico submetidas ou não a natação forçada, 
*p<0,001 comparando animais expostos à ovoalbumina (grupos OVA e 
OVA-E) aos expostos a inalações com soro fisiológico (grupos SAL e SAL-
E). 
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4.6 Avaliação do número de células iNOS positivas no parênquima 

pulmonar 

A Figura 9 mostra o número de células positivas para iNOS. Não 

houve diferença no número de células positivas para iNOS entre os grupos 

OVA (46,7 2± 3,41 células/104µm2), OVA-E (46,74 ± 2,15 células/104µm2) e 

SAL-E (47,22 ± 2,22 células/104µm2). Houve aumento no número de células 

positivas para iNOS nos animais destes três grupos comparativamente as 

cobaias do grupo SAL (29,04 ± 1,92 células/104µm2, p<0,001 para todas as 

comparações). 
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Figura 9. Gráfico de barras representando os valores da média ± EP no 
número de células positivas para iNOS em cobaias expostas a inalações 
com ovoalbumina ou soro fisiológico submetidas ou não a natação forçada; 
*p<0,001 comparando os animais dos grupos ovoalbumina estressados e 
não estressados, mais os animais do grupo soro fisiológico submetidos ao 
protocolo de estresse aos animais do grupo SAL. 
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4.7 Avaliação do conteúdo de 8-iso-PGF2αααα no parênquima pulmonar 

O conteúdo de 8-iso-PGF2α nos quatro grupos experimentais está 

representado na Figura 10. Observamos aumento do conteúdo de 8-iso-

PGF2α no septo alveolar das cobaias expostas à ovoalbumina (1,56 ± 

0,46%) comparativamente às cobaias expostas ao soro fisiológico (0,10 ± 

0,60%). Os animais submetidos ao protocolo de estresse tiveram aumento 

no conteúdo de 8-iso-PGF2α (SAL-E: 4,42 ± 0,52, OVA-E: 4,26 ± 0,33%) 

comparativamente aos grupos não estressados (p<0,001 para todas as 

comparações). 
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Figura 10. Gráfico de barras representando os valores da média ± EP do 
conteúdo de 8-iso-PGF2α no septo alveolar em cobaias expostas a 
inalações com ovoalbumina ou soro fisiológico submetidas ou não a natação 
forçada; *p<0,001 para cobaias expostas à ovoalbumina (grupos OVA) 
comparadas aos animais expostos ao soro fisiológico (grupos SAL); 
**p<0,001 para animais submetidos a natação forçada repetida (grupos 
OVA-E e SAL-E) comparadas aos grupos não estressados (OVA e SAL). 
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4.8 Avaliação do conteúdo de fibras colágenas no parênquima 

pulmonar 

Na Figura11 estão apresentados os resultados da avaliação do 

conteúdo de fibras colágenas no septo alveolar nos quatro grupos 

experimentais. Houve aumento no conteúdo de fibras colágenas no septo 

alveolar nos animais expostos à ovoalbumina (OVA: 11,08 ± 0,54%, OVA-E: 

9,44 ± 0,45%) comparativamente aos expostos a soro fisiológico (SAL: 6,79 

± 0,39, SAL-E: 7,11 ± 0,56 %, p<0,001 para todas as comparações). Não 

houve diferença entre grupos OVA e OVA-E. 
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Figura 11. Gráfico de barras apresentando os valores da média ± EP 
do conteúdo de fibras colágenas em cobaias expostas a inalações com 
ovoalbumina ou soro fisiológico que foram submetidas ou não a natação 
forçada; *p<0,001comparando animais expostos à ovoalbumina (grupos 
OVA e OVA-E) a animais expostos a soro fisiológico (grupos SAL e SAL-E) 
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4.9 Avaliação do conteúdo de actina no parênquima pulmonar 

  Na Figura 12 está demonstrado o resultado da avaliação do conteúdo 

de actina no septo alveolar nos quatro grupos experimentais. Houve 

aumento no conteúdo de actina nos animais sensibilizados (OVA: 7,93 ± 

0,53%, OVA-E: 10,09 ± 0,53%) comparativamente aos animais controle 

(SAL: 5,40 ± 0,50%, SAL-E: 5,78 ± 0,53%, p<0,001). Nos animais do grupo 

OVA-E, observamos aumento no conteúdo de actina no septo alveolar 

comparativamente aos animais do grupo OVA (p<0,005). 
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Figura 12. Valores da média ± EP do conteúdo de actina em cobaias 
expostas a inalações com ovoalbumina ou soro fisiológico, submetidas ou 
não a natação forçada; *p<0,001 comparando os animais expostos à 
ovoalbumina (grupos OVA e OVA-E) aos expostos a soro fisiológico (grupos 
SAL e SAL-E); **p<0,005 comparando animais expostos a ovoalbumina e  
submetidos ao protocolo de natação forçada (grupo OVA-E) aos demais 
grupos. 

 

 

 



72 
                                                                                                              RESULTADOS 
 

_________________________________________________________________________
Tese de Doutorado                                                                            Fabiana Gomes dos Reis 

4.10 Avaliação da expressão celular citocinas no parênquima pulmonar 

A Figura 13A mostra o número de células IL-2 positivas nos quatro 

grupos experimentais. Não houve diferença no número de células IL-2 

positivas entre os grupos OVA (2,14 ± 0,50 células/104µm2); OVA-E (2,38 ± 

0,40 células/104µm2) e SAL (2,93 ± 0,35 células/104µm2). Houve aumento do 

número de células IL-2 positivas nos animais do grupo SAL-E (7,35 ± 0,87 

células/104µm2, p<0,001 para todas as comparações) comparativamente aos 

demais grupos. 

A Figura 13B mostra o número de células IL-4 positivas nos quatro 

grupos experimentais. Foi observado aumento do número de células IL-4 

positivas no septo alveolar das cobaias expostas à ovoalbumina (OVA 3,65 ± 

0, 39, OVA-E 5,85 ± 0,42 células/104µm2) comparativamente as cobaias 

expostas ao soro fisiológico (SAL 0,58 ± 0,38, SAL-E 0,96 ± 0,39 

células/104µm2). Os animais do grupo OVA-E tiveram aumento do número 

de células IL-4 positivas quando comparados aos animais do grupo OVA (p< 

0,05 para todas as comparações). 

A Figura 13C mostra o número de células IL-5 positivas nos quatro 

grupos experimentais. Houve aumento do número de células IL-5 positivas 

nos animais sensibilizados (OVA: 8,67 ± 0,57, OVA-E: 8,58 ± 0,62 

células/104µm2) quando comparados aos animais controle (SAL: 1,00 ± 0,57, 

SAL-E: 6,51 ± 0,58 células/104µm2). Os animais do grupo SAL-E tiveram 

aumento do número de células IL-5 positivas quando comparados aos 

animais do grupo SAL (p< 0,05 para todas as comparações). 
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A Figura 13D mostra o número de células positivas para IL-13 nos 

quatro grupos experimentais. Houve aumento significativo do número de 

células IL-13 positivas nos animais dos grupos OVA (5,38 ± 0,56 

células/104µm2), OVA-E (6,87 ± 0,60 células/104µm2) e SAL-E (6,30 ± 0,56 

células/104µm2) comparativamente aos animais do grupo SAL (2,56 ± 0,60 

células/104µm2, p< 0,001). Não houve diferença entre os grupos SAL-E, 

OVA e OVA-E. 

A Figura 13E mostra o número de células positivas para IFN-γ nos 

quatro grupos experimentais. Não houve diferença no número de células 

IFN-γ positivas entre os grupos OVA (4,10 ± 0,79 células/104µm2); OVA-E 

(3,77 ± 0,60 células/104µm2) e SAL (4,13 ± 0,67 células/104µm2). Houve 

aumento do número de células IFN-γ positivas nos animais do grupo SAL-E 

(8,66 ± 0,53 células /104µm2, p<0,05 para todas as comparações) 

comparativamente aos demais grupos.  
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Figura 13A e 13B. Gráfico de barras apresentando os valores da média ± 
EP da densidade de: A) células positivas para IL-2 no tecido pulmonar de 
cobaias previamente expostas a 7 inalações com ovoalbumina ou soro 
fisiológico, submetidos ou não ao estresse pela natação forçada repetida; 
*p<0,001 comparados aos grupos SAL, OVA e OVA-E. B) células positivas 
para IL-4 no tecido pulmonar de cobaias previamente expostas às inalações 
com ovoalbumina ou soro fisiológico, submetidos ou não ao estresse pela 
natação forçada repetida; *p<0,05 comparando os animais expostos a 
ovoalbumina (OVA e OVA-E) aos animais expostos ao soro fisiológico (SAL 
e SAL-E); **p<0,05 comparando os animais expostos a ovoalbumina e ao 
protocolo de estresse aos demais grupos. 
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Figura 13C e 13D. Gráfico de barras apresentando os valores da média ± 
EP da densidade de: C) células positivas para IL-5 no tecido pulmonar de 
cobaias previamente expostas a 7 inalações com ovoalbumina ou soro 
fisiológico, submetidos ou não ao estresse pela natação forçada repetida; 
*p<0,05 comparados ao grupo SAL; **p<0,05 comparado ao grupo SAL; D) 
células positivas para IL-13 no tecido pulmonar de cobaias previamente 
expostas a sete inalações com ovoalbumina ou soro fisiológico, submetidos 
ou não ao estresse pela natação forçada repetida; *p<0,001 comparados ao 
grupo SAL. 
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Figura 13E. Gráfico de barras apresentando os valores da média ± EP da 
densidade de células positivas para IFN-γ no tecido pulmonar de cobaias 
previamente expostas a 7 inalações com ovoalbumina ou soro fisiológico, 
submetidos ou não ao estresse pela natação forçada repetida; *p<0,05 
comparando os animais expostos ao soro fisiológico e ao protocolo de 
estresse (SAL-E) aos animais dos demais grupos. 

 

 

4.11 Quantificação da proporção do volume de estruturas no tecido 

pulmonar distal 

Não houve diferença entre os grupos experimentais quanto à 

proporção de estruturas pulmonares (septo alveolar, vias aéreas e vasos 

sanguíneos) nas fatias de tecido pulmonar periférico (Tabela 2). 

Considerando a proporção de estruturas em cada grupo, nota-se que a 

proporção de septo alveolar (%) foi maior que a proporção de vias aéreas e 

vasos sanguíneos (p<0,001 para todas as comparações). 
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Tabela 2: Proporção de estruturas do tecido pulmonar 

GRUPOS Septo alveolar 

(%) 

Vasos sanguíneos 

(%) 

Vias aéreas 

(%) 

SAL 87,45 ± 1,28 9,05 ± 0,78 3,48 ± 0,68 

OVA 87,41± 2,46 9,98 ± 1,41 2,60 ± 1,14 

SAL-E 91,40 ± 1,60 6,56 ± 1,27 2,03 ± 0,70 

OVA-E 89,38 ± 0,55 8,76 ± 0,65 1,84 ± 0,38 

 

A figura 14 mostra as fotomicrografias representativas do tecido 

pulmonar periférico utilizadas para a análise de eosinófilos (painéis A, B, C e 

D), células iNOS positivas (E, F, G e H) e conteúdo de 8-iso-PGF2α (I, J, K e 

L) das cobaias submetidas a inalações com soro fisiológico (painéis A, E e I) 

ou aquelas repetidamente expostas a ovoalbumina (painéis B, F e J). As 

cobaias submetidas à natação forçada e a inalações com soro fisiológico 

(painéis C, G e K) ou ovoalbumina (painéis D, H e L) foram também 

representadas.  Observamos que na fatia de tecido pulmonar periférico das 

cobaias submetidas a inalações com soro fisiológico e à natação forçada, 

houve aumento no número de células positivas para iNOS e 8-iso-PGF2α 

comparadas aos animais apenas submetidos a inalações com soro 

fisiológico. Já os animais sensibilizados e submetidos ao protocolo de 

estresse apresentaram aumento proeminente no conteúdo de 8-iso-PGF2α 

quando comparados aos animais apenas sensibilizados.  

A figura 15 mostra as fotomicrografias representativas do tecido 

pulmonar periférico utilizadas para a análise do conteúdo de actina (painéis 

A, B, C e D) e do conteúdo de colágeno (E, F, G e H) das cobaias 
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submetidas a inalações com soro fisiológico (painéis A e E) ou aquelas 

repetidamente expostas à ovoalbumina (painéis B e F). As cobaias 

submetidas à natação forçada e a inalações com soro fisiológico (painéis C e 

G) ou ovoalbumina (painéis D e H) foram também representadas. Os 

animais submetidos a inalações com ovoalbumina e ao protocolo de 

estresse, apresentaram aumento proeminente no conteúdo de actina no 

tecido pulmonar periférico. 

Na figura 16 está representada as fotomicrografias do tecido pulmonar 

periférico corado para células IL-2 positivas (grupos A, B, C e D), IL-4 

positivas (E, F, G e H) e IL-5 positivas (I, J, K e L) de cobaias inaladas com 

soro fisiológico (grupos A, E e I) ou repetidamente expostas à ovoalbumina 

(grupos B, F e J). Estão também representadas as cobaias submetidas à 

exposição repetida ao estresse pela natação forçada e inaladas com soro 

fisiológico (grupos C, G e K) ou ovoalbumina (grupos D, H e L).  No tecido 

pulmonar periférico dos animais sensibilizados e submetidos ao estresse 

pela natação forçada observamos um aumento proeminente de células 

positivas para IL-4 em comparação com o grupo apenas sensibilizado. Os 

animais do grupo SAL-E apresentaram aumento do número de células 

positivas para IL-2 e IL-5 comparados com o grupo SAL.  

Finalmente, na Figura 17 está representada as fotomicrografias do 

tecido pulmonar periférico corado para células IL-13 positivas (grupos A, B, 

C e D) e IFN-γ positivas (E, F, G e H) de cobaias inaladas com soro 

fisiológico (grupos A e E) ou repetidamente expostas à ovoalbumina (grupos 

B e F). Estão também representadas as cobaias submetidas à exposição 
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repetida ao estresse pela natação forçada e inaladas com soro fisiológico 

(grupos C e G) ou ovoalbumina (grupos D e H). No tecido pulmonar 

periférico dos animais submetidos ao estresse pela natação forçada 

observamos um aumento do número células positivas para IL-13 e IFN-γ 

comparados com o grupo SAL.  
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Figura 14. Fotomicrografias representativas do tecido pulmonar periférico utilizadas para a análise de eosinófilos (painéis A, B, C e D), células iNOS 
positivas (E, F, G e H) e conteúdo de 8-iso-PGF2α (I, J, K e L) das cobaias submetidas a inalações com soro fisiológico (painéis A, E e I) ou aquelas 
repetidamente expostas a ovoalbumina (painéis B, F e J). As cobaias submetidas à natação forçada e a inalações com soro fisiológico (painéis C, G e 
K) ou ovoalbumina (painéis D, H e L) foram também representadas.  Observamos que, na fatia de tecido pulmonar periférico das cobaias do grupo 
SAL-E apresentaram aumento no número de células positivas para iNOS e 8-iso-PGF2α comparadas aos animais do grupo SAL. Já os animais do 
grupo OVA-E apresentaram aumento proeminente no conteúdo de 8-iso-PGF2α quando comparados aos animais apenas sensibilizados. 
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Figura 15. Fotomicrografias representativas do tecido pulmonar periférico utilizadas para a análise do conteúdo de actina 
(painéis A, B, C e D) e conteúdo de colágeno (E, F, G e H) das cobaias submetidas a inalações com soro fisiológico (painéis 
A e E) ou aquelas repetidamente expostas à ovoalbumina (painéis B e F). As cobaias submetidas à natação forçada e a 
inalações com soro fisiológico (painéis C e G) ou ovoalbumina (painéis D e H) foram também representadas. Os animais 
submetidos a inalações com ovoalbumina e ao protocolo de estresse, apresentaram aumento proeminente no conteúdo de 
actina no tecido pulmonar periférico. 
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Figura 16. Fotomicrografias representativas de tecido pulmonar periférico corado para células positivas IL-2 (grupos A, B, C 
e D), IL-4 (E, F, G e H) e IL-5 (I, J, K e L) de cobaias inaladas com soro fisiológico (grupos A, E e I) ou repetidamente 
expostas à ovoalbumina (grupos B, F e J). Estão também representadas as cobaias submetidas à exposição repetida à 
natação forçada e inaladas com soro fisiológico (grupos C, G e K) ou ovoalbumina (grupos D, H e L).  No tecido pulmonar 
periférico dos animais sensibilizados e submetidos à natação forçada observamos um aumento proeminente de células 
positivas para IL-4 em comparação com o grupo apenas sensibilizado. Os animais do grupo SAL-E apresentaram aumento 
do número de células positivas para IL-2 e IL-5 comparados com o grupo SAL.  
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Figura 17. Fotomicrografias representativas do tecido pulmonar periférico corado para IL-13 (grupos A, B, C e D), IFN-γ (E, 
F, G e H) de cobaias inaladas com soro fisiológico (grupos A e E) ou repetidamente expostas à ovoalbumina (grupos B e 
F). Estão também representadas as cobaias submetidas à exposição repetida ao estresse pela natação forçada e inaladas 
com soro fisiológico (grupos C e G) ou ovoalbumina (grupos D e H). No tecido pulmonar periférico dos animais submetidos 
ao estresse pela natação forçada observamos um aumento do número de células positivas para IL-13 e IFN-γ comparados 
com o grupo SAL.
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Nos últimos anos houve um aumento considerável no número de 

estudos que enfatizaram a importância de diversos mediadores e 

moduladores na fisiopatologia da asma (92, 120). No entanto, poucos 

estudos têm sido dedicados à avaliação do efeito das emoções e do 

estresse nas vias aéreas e no tecido pulmonar distal (102, 104, 106). 

Embora a asma seja considerada uma doença de vias aéreas como já 

descrito, tem sido proposto que as alterações do parênquima pulmonar 

contribuem para a resposta funcional e inflamatória asmática (114, 121). No 

presente estudo, foi avaliada à importância da exposição repetida ao 

estresse induzido pela natação forçada em modelo experimental de 

inflamação alérgica crônica pulmonar. 

Neste estudo demonstramos inicialmente no modelo de inflamação 

alérgica crônica, que em fatias de tecido pulmonar periférico houve aumento 

da resistência e da elastância te após desafio com ovalbumina e acetilcolina, 

do conteúdo de actina e de colágeno, do número de células iNOS, IL-4, IL-5 

e IL-13 positivas presentes no septo alveolar e da resposta de estresse 

oxidativo, quantificado pelo conteúdo de 8-isoprostano-PGF2α.  

O estresse induzido pela natação forçada representa um modelo de 

comportamento que gera desespero/depressão, e é associado à modulação 

de células inflamatórias (111, 113, 122). Como anteriormente descrito, o 
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método foi escolhido visto gerar um estresse inevitável, e por induzir um 

esforço a sobrevivência com dificuldade de escape (113).  

Caracterizando este modelo de estresse físico repetido notamos que 

em fatias de tecido pulmonar periférico, houve aumento da resistência e da 

elastância após o contato com o agonista constritor, no caso a acetilcolina, 

do número de células positivas para iNOS, IL-2, IL-5, IL-13 e INF-γ e do 

conteúdo de 8-iso-PGF2α no septo alveolar. 

Nos animais submetidos a este protocolo de estresse que também 

receberam inalações repetidas de ovoalbumina, com o intuito de promover 

um processo inflamatório alérgico crônico, houve potencialização das 

respostas de mecânica pulmonar após desafio antigênico, e na %Et após o 

contato com o agonista constritor comparativamente ao grupo sensibilizado 

e não submetido ao protocolo de estresse. Além disto, houve aumento no 

conteúdo de actina e de 8-iso-PGF2α e no número de células positivas para 

IL-4. 

Cabe ressaltar que não notamos potencialização da resposta em 

relação ao número de eosinófilos e de células iNOS, IL-2, IL-5, IL-13 e IFNγ 

positivas presentes no septo alveolar. Não houve também diferenças no 

conteúdo de colágeno e na resposta da %Rt do tecido pulmonar periférico 

após contato com o agonista constritor comparativamente aos animais 

somente sensibilizados (grupo OVA). 

Passaremos então a discutir com maior detalhe cada um dos 

aspectos acima citados. 
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5.1 Mecânica oscilatória do tecido pulmonar periférico, conteúdo de 

actina e estresse oxidativo 

Como descrito a inflamação alérgica crônica associou-se a 

hiperresponsividade do tecido pulmonar ao antígeno e à acetilcolina, tanto 

em relação à resistência quanto a elastância tecidual. O estresse repetido 

aumentou a responsividade deste tecido ao agonista constritor nos animais 

submetidos a inalações com soro fisiológico. Ao avaliarmos os efeito do 

estresse repetido no modelo de inflamação alérgica notamos que houve 

potencialização da resposta de elastância e resistência tecidual com o 

desafio antigênico, e da elastância tecidual com o desafio com acetilcolina. 

Vários são os mecanismos que podem estar envolvidos nesta resposta 

muitos dos quais foram avaliados no presente estudo. 

Um primeiro questionamento a ser mencionado anteriormente à 

discussão da resposta de mecânica de tecido pulmonar periférico relaciona-

se ao fato de esclarecer se neste modelo de estresse há alteração da 

mecânica do sistema respiratório, o que determina um impacto expressivo 

do estresse na função pulmonar. Neste sentido, Leick-Maldonado et al. 

(2009)(123), utilizando o mesmo protocolo de sensibilização e de estresse 

utilizado neste presente trabalho, mostraram potencialização da elastância 

do sistema respiratório após desafio com o antígeno nos animais 

estressados e sensibilizados. Esta resposta pode sugerir que a modulação 

do estresse na inflamação alérgica crônica pulmonar possa estar mais 

relacionada com a porção distal pulmonar, tanto por alterações de vias 
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aéreas distais quanto do tecido pulmonar periférico. O estudo de Leick-

Maldonado et al. (2009)(123) corrobora a importância da avaliação da 

mecânica do tecido pulmonar periférico nestes modelos experimentais. 

O parênquima pulmonar contém uma variedade de células contráteis, 

dentre elas as mais importantes são as células da musculatura lisa em 

ductos alveolares e vasos, e os miofibroblastos e fibroblastos da parede 

alveolar, os quais contêm actina (124). Com o estímulo destas células, por 

intermédio da utilização de diferentes agonistas, é possível encontrar 

mudanças nas propriedades viscoelásticas do tecido pulmonar periférico 

como previamente descrito (45, 124, 125). Além disto, estas células são 

capazes de sintetizar substâncias da matriz extracelular além de poder 

contribuir para a resposta contrátil do parênquima pulmonar distal (126).  

Um fator que pode ter influenciado a resposta das fatias de tecido 

pulmonar periférico no presente estudo pode estar relacionado ao conteúdo 

de actina. Como descrito, este aumento ocorreu em decorrência do processo 

inflamatório alérgico crônico e houve um efeito potencializador desta 

resposta decorrente da exposição repetida ao estresse. O efeito encontrado 

nos animais com inflamação alérgica crônica confirma os resultados de 

Nakashima et al. (2008)(43) que também mostraram uma potencialização da 

resposta de mecânica tecidual neste modelo de inflamação alérgica. Os 

autores ainda demonstraram uma correlação positiva entre a resposta de 

mecânica do tecido pulmonar periférico (Rt e Et) com o contéudo de actina.  
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Outro aspecto que pode ter influenciado esta resposta relaciona-se à 

produção de óxido nítrico. Muitos estudos mostraram que o NO derivado de 

isoenzimas constitutivas agem no tônus das células musculares lisas da 

parede das vias aéreas, e o NO derivado principalmente da ativação de 

iNOS regula a resposta inflamatória e a constrição de vias aéreas do tecido 

pulmonar periférico (38, 127, 128). Além disto, diversas células inflamatórias 

incluindo macrófagos, neutrófilos (120), eosinófilos, mastócitos (129), 

fibroblastos pulmonares (130) e células tipo II do epitélio alveolar são 

capazes de aumentar a expressão de iNOS a partir de um estímulo 

inflamatório (131).  

Em relação aos efeitos do NO na mecânica pulmonar, Prado et al. 

(41, 60) mostraram que o bloqueio da iNOS atenua a broncoconstrição 

induzida pela inflamação crônica. Nesse sentido, parte do efeito observado 

na mecânica oscilatória de tecido pulmonar periférico pode estar relacionado 

à ativação da iNOS. Starling et al. (2009)(54) mostraram em um modelo 

experimental de sensibilização similar ao utilizado neste trabalho, que a 

inibição da iNOS atenua a constrição do tecido pulmonar. 

O efeito dos mediadores relacionados ao estresse na expressão da 

iNOS já foi abordado em outros estudos (89, 92). Chi et al. (2003)(89) 

mostraram que em cultura de macrófagos estimulados por lipopolissacárides 

houve aumento principalmente de epinefrina e norepinefrina, e em menor 

grau pela dopamina. Esses estudos prévios sugerem que tanto o ambiente 



90 
                                                                                                                 DISCUSSÃO 

_________________________________________________________________________
Tese de Doutorado                                                                            Fabiana Gomes dos Reis 

 

inflamatório quanto o estresse são capazes de aumentar a expressão de 

iNOS, como observado no presente estudo.  

Neste trabalho, foi observado que tanto no modelo de inflamação 

quanto no de estresse físico houve aumento equivalente do número de 

células iNOS positivas nas fatias de tecido pulmonar periférico. Este 

resultado pode ter contribuído para a resposta constritora embora não 

justifique isoladamente a potencialização da resposta de mecânica pelo 

estresse no modelo de inflamação crônica. 

Neste estudo, observamos um aumento do conteúdo de 8-iso-PGF2α 

no septo alveolar no modelo de inflamação crônica e este efeito foi 

potencializado pelo modelo de estresse. 

Neste sentido julgamos que um aspecto que pode ter contribuído para 

estas alterações de mecânica de tecido pulmonar periférico, se refere à 

produção de isoprostanos via produção de NO pela ativação de iNOS. Como 

descrevemos anteriormente na introdução, o aumento de NO e sua 

interação com os radicais superóxido causa a fomação de peroxinitrito (65-

67). Este agente contribui para a peroxidação lipídica e geração de 

isoprostanos a partir do ácido araquidônico. Os isoprostanos contribuem 

para a contração do músculo liso agindo por intermédio da tirosina quinase, 

Rho e Rho quinase levando a diminuição da atividade da fosfatase de cadeia 

leve da miosina, aumentando o nível de miosina fosforilada de cadeia leve e 

a contração (79, 80).  
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A importância dos mecanismos que envolvem a produção de NO e 

isoprostanos na resposta de mecânica do tecido pulmonar periférico neste 

modelo de inflamação alérgica crônica já foi demonstrado previamente por 

Angeli et al (2008)(44) e Starling et al.(2009)(54), que utilizando 

respectivamente o tratamento com o falso substrato para as óxido nítrico 

sintases (L-NAME ) e o inibidor específico da iNOS (1400W), claramente 

demonstraram a atenuação da resposta de mecânica do tecido pulmonar 

periférico com estes tratamentos, o que associou-se à redução do conteúdo 

de 8-iso-PGF2α. 

Finalmente, não poderíamos deixar de comentar o papel das citocinas 

e da matriz extracelular na modulação das respostas funcionais pulmonares. 

No entanto, abordaremos estes aspectos em separado.  

Cabe ainda discutir os efeitos na mecânica do tecido pulmonar 

periférico nos animais apenas submetidos ao protocolo de estresse (grupo 

SAL-E). Como descrito anteriormente, houve aumento da resposta 

constritora ao estímulo com acetilcolina, e como o percentual de aumento 

em relação ao seu próprio basal foi semelhante ao observado nos animais 

submetidos ao protocolo de inflamação e de estresse (grupo OVA-E), não 

julgamos que esta resposta possa ser desconsiderada. Ao caracterizarmos 

os determinantes histopatológicos que se associaram a esta resposta de 

mecânica de tecido pulmonar observamos que houve aumento do número 

de células positivas para iNOS, IL-2, IL-5, IL-13 e INF-γ e do conteúdo de 8-

iso-PGF2α no septo alveolar.  
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Considerando os resultados obtidos no modelo de inflamação, 

associado ou não ao modelo de estresse, estes resultados reforçam a 

hipótese de que tanto o NO como a produção de isoprostanos possam ser 

os principais moduladores desta resposta. Não conseguimos demonstrar 

claramente neste modelo de estresse a possibilidade da influência das 

citocinas nesta resposta funcional. Isto porque nos animais do modelo de 

inflamação houve aumento de IL-4, IL-5 e IL13 e de mecânica do tecido 

pulmonar periférico. Analisando exclusivamente os animais do modelo de 

estresse (SAL-E) houve aumento de IFN-γ, que como descrito na introdução 

poderia atenuar a responsividade pulmonar, impedindo que se 

demonstrasse um efeito claro das demais citocinas, particularmente de perfil 

Th2. 

Outros estudos têm demonstrado que a exposição a situações de 

estresse pode estimular numerosas vias metabólicas, resultando em 

aumento de radicais livres, que contribuem para a potencialização de 

respostas patológicas em diversas doenças (91, 132-134).  

Torres et al. (2004)(133), mostraram que ratos submetidos ao 

estresse crônico variado têm aumento da peroxidação de lipídios 

pulmonares. Em humanos, Sivonová et al. (2004)(132), investigaram a 

possível ligação entre o estresse psicológico causado por período de provas 

escolares e o estresse oxidativo. Os autores mostraram que o estresse pode 

induzir danos oxidativos ao DNA e oxidação de lipídios além da queda da 

atividade anti-oxidante plasmática. Grange-Messent et al. (2004)(92) 
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demonstraram que as catecolaminas são capazes de potencializar a 

expressão de nNOS e iNOS nos neurônios hipotalâmicos. Jang et al. 

(2008)(135) mostraram que a expressão de iNOS estava aumentada no 

córtex e no hipocampo após 3 semanas de estresse induzido por 

imobilização em ratos. 

Contudo, não há trabalhos na literatura que caracterizaram a 

importância da produção de isoprostanos na modulação da resposta de 

mecânica pulmonar no modelo de estresse associado ao modelo de 

inflamação alérgica crônica. Trabalho subseqüente realizado neste 

laboratório com os mesmos modelos experimentais, no qual foi realizado o 

tratamento com o inibidor específico de iNOS,  corroborou esta hipótese 

visto que nos animais submetidos ao estresse repetido, à inalações com 

ovoalbumina e tratados com 1400W, houve atenuação da resposta funcional 

do tecido pulmonar periférico associada à redução do conteúdo de 8-iso-

PGF2α (136). 

 

5.2 Remodelamento da matrix extracelular 

Embora no presente estudo tenha sido encontrado um aumento na 

densidade de colágeno no septo alveolar de animais expostos à 

ovoalbumina comparativamente aos animais inalados com salina, não houve 

diferença entre os grupos OVA e OVA-E. Consideramos que o estresse 

associado à inflamação pode estar não apenas promovendo a deposição de 

fibras colágenas em decorrência do processo inflamatório eosinofílico e a 
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liberação de citocinas de perfil Th2+, como também pó estar modulando a 

degradação de fibras de colágeno da matriz extracelular via ativação de 

colagenases. Isto porque, há evidências na literatura de que vários 

mediadores da resposta de estresse podem modular a atividade das 

metaloproteinases e de TGF-β1(137, 138). 

Neste sentido, Yang et al. (2006)(137) mostraram que o tratamento 

com norepinefrina aumenta os níveis de MMP-2, MMP-9 e VEGF. Briest et 

al. (2003)(138) estudaram o significado das MMPs no remodelamento 

induzido por norepinefrina no coração de ratos. Após 3 dias de infusão 

contínua de norepinefrina, a MMP-2 estava elevada nos dois ventrículos.  

Miller et al. (2006)(102) mostraram que os corticoesteróides inibem a 

expressão de TGF-β1 em eosinófilos e macrófagos. No entanto, outros 

estudos não confirmaram estes resultados da ação dos corticoesteróides no 

remodelamento da matriz extracelular na asma (35, 55).  

Para confirmar estas hipóteses estamos realizando estudos 

imunohistoquímicos para avaliação das metaloproteinases, particularmente a 

metaloproteinase 9. No momento, ainda há limitações para a compreensão 

destes resultados, o que enfatiza a idéia de que a alteração da modulação 

da matriz extracelular induzida pela resposta ao estresse precisa de 

explicações mais detalhadas. 
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5.3 Modulação da resposta inflamatória 

Neste presente estudo, nos animais do modelo de inflamação crônica 

houve aumento no número de eosinófilos presentes no parênquima distal 

comparativamente aos controles inalados com soro fisiológico. Em relação 

aos resultados obtidos no modelo de inflamação alérgica crônica, Lanças et 

al. (2006)(24), usando o mesmo modelo demonstraram aumento da 

densidade de eosinófilos alveolares tanto  na resposta imediata quanto nas 

respostas tardias. 

No entanto, o estresse gerado pela natação forçada repetida não 

potencializou a resposta eosinofílica nos animais estressados e 

sensibilizados. Uma possibilidade a ser aventada relaciona-se ao fato de que 

neste modelo experimental, a resposta eosinofílica seja máxima, não 

havendo possibilidade de potencialização em resposta ao estresse. Neste 

sentido, Prado et al. (2006)(41) utilizando o mesmo modelo de inflamação 

alérgica crônica pulmonar e submetendo ou não os animais ao tratamento 

crônico com L-NAME, observaram um aumento significativo da resposta de 

mecânica do sistema respiratório e do conteúdo de fibras colágenas 

comparativamente aos animais apenas sensibilizados. No entanto, os 

autores não observaram potencialização do recrutamento eosinofílico. 

Estes resultados de resposta eosinofílica observados no tecido 

pulmonar periférico também foram avaliados nas vias aéreas. Leick-

Maldonado et al. (2009)(123), utilizando o mesmo protocolo utilizado neste 

trabalho, não observaram diferenças no número de eosinófilos na parede de 
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vias aéreas de animais sensibilizados e estressados comparativamente aos 

controles apenas sensibilizados. 

Outros autores também avaliaram o papel do estresse no 

recrutamento de eosinófilos em modelos experimentais. Neste aspecto, 

Portela et al. (2002)(110) investigaram a influência do estresse e do 

tratamento com diazepam na resposta inflamatória de vias aéreas em ratos 

sensibilizados com ovoalbumina. Os autores observaram que animais 

estressados apresentaram um aumento tanto do edema quanto no número 

de células linfomononucleares na parede das vias aéreas. Não houve 

diferença no número de eosinófilos.  

Por outro lado, Capelozzi et al. (2007)(113) avaliaram os efeitos da 

fluoxetina na mecânica pulmonar e analisaram os aspectos histopatológicos 

relacionados, em cobaias submetidas ao estresse pela natação forçada. Os 

autores encontraram um aumento da densidade de eosinófilos na parede 

alveolar dos animais estressados. No entanto, o protocolo usado por esse 

autor era diferente do utilizado no presente estudo, pois os animais eram 

expostos diariamente à natação forçada, por um período de 31 dias, como 

discutido anteriormente. 

Em humanos, Liu et al. (2002)(104) avaliaram o escarro induzido de 

20 estudantes universitários com asma leve durante o período de pouco 

estresse (considerando o meio do semestre ou duas semanas após as 

provas finais) e durante período de estresse (considerando a semana de 

provas finais). Os autores observaram um aumento do número de eosinófilos 
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no escarro, em 6 e 24 horas após o desafio e essas respostas foram 

reforçadas durante a fase de estresse. 

Os níveis sistêmicos de esteróides adrenais, catecolaminas e 

neuropeptídios, são conhecidos como moduladores da resposta do estresse, 

e podem causar efeitos diferentes no recrutamento e apoptose de eosinófilos 

(94). Sabe-se que os glicocorticóides induzem a apoptose de eosinófilos na 

presença de algumas citocinas como IL-13, IL-5 e GM-CSF (139, 140). No 

presente estudo, não observamos diferenças na expressão de IL-5 e IL-13 

nos animais dos grupos OVA e OVA-E, o que pode ter contribuído para a 

resposta encontrada. É interessante notar que a análise da expressão de 

citocinas nos animais apenas estressados (grupo SAL-E) comparativamente 

ao seu controle não estressado e inalado com solução salina (grupo SAL) 

demonstrou aumento destas citocinas acima citadas. 

Por outro lado, altas concentrações destas citocinas pró-inflamatórias 

podem inibir o efeito pró-apoptótico dos glicocorticóides (139). Machida et al. 

(2005)(140) mostraram que a incubação de eosinófilos humanos com 

isoproterenol ou formoterol, (β2-adrenoreceptor agonista), é capaz de inibir 

tanto a apoptose espontânea dos eosinófilos quanto a apoptose induzida 

pela ativação do receptor Fas. Tibério et al. (2003)(94) mostraram que os 

neuropeptídios, substância P e NKA, contribuem para o recrutamento 

eosinofílico em vias aéreas e também no parênquima pulmonar. Trata-se de 

uma limitação do estudo, uma vez que ainda não avaliamos o conteúdo e a 

expressão destes neuropeptídios neste modelo de estresse associado ou 
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não ao modelo de inflamação alérgica crônica. Estes resultados irão 

contribuir para a maior compreensão dos mecanismos envolvidos nesta 

resposta. 

Outro aspecto a ser discutido em relação à avaliação da resposta 

inflamatória relaciona-se à caracterização do perfil de expressão celular de 

citocinas no tecido pulmonar periférico. As citocinas são mediadores que 

estimulam o eixo HPA tanto em situação de estresse como em resposta a 

um estímulo infeccioso ou inflamatório (141). A resposta da asma é regulada 

por uma série de citocinas, como IL-4, IL-5 e IL-13 (96, 142, 143). Cabe 

ressaltar que períodos curtos ou prolongados de estresse podem modular de 

modo diferente a expressão de citocinas de perfil Th1 ou Th2 (82, 143). 

Outro fator que parece ser importante na modulação do estresse na ativação 

de citocinas é o perfil de resposta de recrutamento linfocitário. 

No presente estudo foi observado aumento da expressão celular de 

citocinas Th2, representadas pelas células positivas para IL-4, IL-5 e IL-13, 

nos animais sensibilizados (grupo OVA) comparativamente aos seus 

controles inalados com solução salina (grupo SAL). Considerando os 

animais submetidos ao protocolo de estresse e expostos a inalações com 

salina (grupo SAL-E), houve aumento de células IL-2, IL-5, IL-13 e IFN-γ em 

comparação com os seus controles (grupo SAL). Os animais sensibilizados 

submetidos ao estresse pela natação forçada (grupo OVA-E) apresentaram 

aumento de células positivas para IL-4, quando comparados com as cobaias 

apenas sensibilizadas (grupo OVA).  



99 
                                                                                                                 DISCUSSÃO 

_________________________________________________________________________
Tese de Doutorado                                                                            Fabiana Gomes dos Reis 

 

O papel determinante das diferentes citocinas na modulação da 

resposta ao estresse em asmáticos e em modelos experimentais de 

inflamação crônica ainda não está totalmente elucidado, sendo que vários 

aspectos podem influenciar esta resposta (82, 87, 100, 143). Deste modo, 

Okuyama et al. (2007)(143) sugerem que camundongos sensibilizados das 

linhagens BALB/c e C57BL/6 apresentam diferentes respostas às 

exposições crônicas e agudas ao estresse, sugerindo que a influência 

genética contribui para essa resposta. Além disto, os autores mostraram que 

o estresse crônico aumentou o número de células inflamatórias e o conteúdo 

de IL-4 e IL-5 no lavado broncoalveolar. Forsythe et al. (2004)(82) 

mostraram que camundongos sensibilizados e estressados por sete dias 

consecutivos tiveram aumento no número de células inflamatórias no lavado 

broncoalveolar, porém não encontraram modificações na expressão de IL-6, 

IL-9 e IL-13. 

Por outro lado, Joachim et al. (2003)(142) estudando camundongos 

sensibilizados expostos por 24 horas ao estresse auditivo ultrassônico, 

demonstraram aumento no número de leucócitos no lavado broncoalveolar, 

mas não encontraram diferença no conteúdo de IL-5 comparativamente aos 

animais controle. Viveros-Paredes et al. (2006)(144) estudaram o modelo de 

estresse com choque elétrico por 7 dias consecutivos em ratos e 

encontraram aumento do conteúdo de IFN-γ, IL-4 e IL-10 no sobrenadante 

de cultura de células esplênicas estimuladas por mitógenos. Quando foi 

avaliado o sobrenadante de células não estimuladas os autores observaram 
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apenas o aumento de IL-4. As concentrações plasmáticas de IL-2, IL-4 e 

TGF-β1 aumentaram apenas nos animais estressados. A avaliação da 

resposta in vitro demonstrou que a produção de IL-2 em resposta ao 

estresse foi menor. Bailey et al. (2009)(97) observaram em camundongos 

sensibilizados com Aspergillus fumigatus e submetidos ao protocolo de 

estresse social por seis dias, aumento no conteúdo sérico de IL-5, IL-6, TNF-

α e IgG1. 

Considerando pesquisas clínicas, Joachim et al. (2008)(145) 

acompanharam pacientes asmáticos e avaliaram o nível de percepção ao 

estresse. Os autores encontraram altas porcentagens de TNF-α produzido 

por linfócitos comparativamente ao obtido em pessoas saudáveis. Somente 

nos pacientes atópicos, a percepção do estresse estava correlacionada com 

a produção de citocinas. Estes autores não encontraram alterações nos 

níveis séricos de IL-4. 

Os períodos de provas escolares vêm sendo utilizados como 

momentos para que se possa avaliar o impacto de situações estressantes 

em humanos (77, 100, 104). Considerando a população asmática, no 

período das avaliações escolares foi encontrado aumento de IL-5 no escarro 

após desafio com antígeno (104).  

Nesta linha de pesquisa, Kang e Fox (2001)(146) descreveram uma 

redução de INF-γ e IL-2 no sobrenadante de cultura de células 

mononucleares de crianças asmáticas durante o período de provas 

escolares. Houve aumento na IL-6, enquanto os níveis de IL-4 e IL-5 não 
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mostraram nenhuma alteração. O sobrenadante da cultura do sangue 

periférico mostrou resultados similares em relação a IL-2 e IL-6, mas IL-4 e 

IL-5 não foram detectadas. 

Höglund et al. (2006)(100) estudaram 41 estudantes, 22 alérgicos dos 

quais 16 eram asmáticos e 19 controles. A percepção ao estresse e 

ansiedade aumentou nos dois grupos durante o período de provas enquanto 

os níveis de cortisol aumentaram somente no grupo atópico. A produção de 

citocinas diminuiu em resposta ao estresse nos dois grupos, associado ao 

número das células T reguladoras no sangue periférico. Enquanto 

estudantes não atópicos exibiram diminuição similar nas citocinas de perfil 

Th1 e Th2, os estudantes atópicos apresentaram uma diminuição mais 

proeminente nas citocinas de perfil Th1, levando a um desequilíbrio no 

balanço Th1/Th2. 

Em resumo, consideramos que os diferentes métodos de indução de 

estresse, a espécie animal utilizada, metodologia escolhida incluindo o 

momento de avaliação em relação ao desencadeamento da situação de 

estresse, bem como os diferentes materiais analisados utilizados para 

detecção das citocinas (plasma, lavado broncoalveolar, cultura de células), 

podem interferir nas diferentes respostas encontradas. Estes resultados 

indicam que alguns mecanismos patogênicos podem ser mais fortemente 

modulados pelo estresse do que outros e que as citocinas de perfil Th2, 

parecem estar mais proeminentes na resposta ao estresse em atópicos. 
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Um ponto importante a ressaltar está relacionado ao fato de que os 

glicocorticóides também reduzem a expressão de iNOS, citocinas e demais 

mediadores e células inflamatórias (35, 147). No presente estudo foi 

observado aumento no peso relativo das adrenais e do cortisol sérico nos 

grupos estressados em relação aos grupos não estressados. Seria então 

esperado que o aumento dos glicocorticóides tivessem reduzido a expressão 

de iNOS via diminuição de NFκ-B. No entanto, os animais do protocolo de 

estresse (grupos SAL-E e OVA-E) tiveram um aumento na expressão de 

iNOS semelhante ao observado nos animais do protocolo de inflamação 

(grupo OVA). Estes dados em conjunto sugerem que a exposição repetida a 

natação forçada provoca um estado de resistência aos glicocorticóides, que 

talvez possa estar associado a diminuição da expressão e/ou função dos 

receptores de glicocorticóides, conforme sugerido em estudos prévios (91, 

96, 101).  

Bailey et al. (2009)(97) estudaram camundongos sensilbilizados e 

submetidos ao estresse social, como citado anteriormente. Os autores 

notaram que os animais estressados, apresentavam diminuição do mRNA 

para receptores de glicocorticóides nos pulmões e em células do baço. Além 

disso, o estresse foi capaz de provocar um aumento eosinofílico, associado 

ao aumento da IL-5, GM-CSF, IgG1, TNF-α e IL-6. Os autores também 

notaram que os efeitos in vitro da dexametasona estavam diminuídos. 

Somado a estes resultados, os autores puderam também observar 
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prolongamento do tempo de resolução da inflamação nos animais 

estressados.  

Miller et al.(2006)(98) avaliaram crianças asmáticas e observaram que 

as crianças atópicas e estressadas apresentavam redução de 5,5 vezes nos 

receptores β2-adrenérgicos, e de 9,5 vezes nos receptores de 

glicocorticóides comparadas com as atópicas não estressadas. No entanto, 

ainda neste momento, não temos dados neste estudo que corroborem esta 

hipótese. Portanto, outra limitação do presente estudo relaciona-se ao 

estudo da expressão destes receptores, que já se encontra em andamento, 

embora sem resultados até o presente momento. 

Por último, diversos autores sugeriram que a ativação adrenérgica 

está associada à resposta ao estresse agudo (82, 86, 90). Não observamos 

aumento nos níveis de catecolaminas em nenhum dos quatro grupos 

experimentais em decorrência deste protocolo de estresse utilizado 

resultado compatível com os demais estudos.  
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6. CONCLUSÕES 

 

1. Neste modelo de natação forçada repetida em cobaias foi possível 

observar que: 

a. Há aumento de responsividade pulmonar periférica à 

acetilcolina, tanto em relação à resistência quanto em relação à 

elastância tecidual.  

b. Há aumento da expressão de citocinas (IL-2, IFN-γ, IL-5 e IL-

13) e da resposta de estresse oxidativo, caracterizada pelo 

aumento da expressão de iNOS e aumento do conteúdo de 8-

iso-PGF2α no tecido pulmonar periférico. 

c. Não houve alteração do remodelamento da matriz extracelular, 

particularmente em relação ao conteúdo de colágeno no tecido 

pulmonar periférico. 

d. Não houve recrutamento eosinofílico no tecido pulmonar 

periférico 
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2. Em relação à influência do modelo de estresse repetido no modelo de 

inflamação alérgica crônica pulmonar em cobaias foi possível 

observar que: 

a. O estresse é capaz de potencializar a resposta de mecânica do 

tecido pulmonar periférico, previamente aumentada pelo 

estímulo inflamatório. Esta alteração ocorreu tanto em relação 

à resistência quanto à elastância tecidual, principalmente após 

o estímulo antigênico. Houve também aumento de 

responsividade à acetilcolina, particularmente nas medidas de 

elastância tecidual. 

b. O estresse é capaz de amplificar o conteúdo de actina no 

tecido pulmonar periférico, previamente aumentado pelo 

estímulo inflamatório. 

c. O estresse foi capaz de amplificar a expressão celular de IL-4 

nas células do tecido pulmonar periférico. 

d. O estresse potencializa a resposta de estresse oxidativo 

considerando o conteúdo de 8-isoprostano-PGF2α. 
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