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RESUMO 

 
Rodrigues R. Estudo de um modelo experimental para o desenvolvimento de 
enfisema pulmonar induzido por elastase e fumo em camundongos 
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2015. 
 
Os modelos experimentais têm sido utilizados para o estudo dos mecanismos 
fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC). O modelo que melhor mimetiza a doença em 
humanos é o que utiliza a exposição à fumaça de cigarro. No entanto, a 
utilização deste modelo experimental requer um longo tempo de exposição (6 
meses) e a lesão do parênquima obtida é considerada leve. O desequilíbrio 
protease/anti-protease é considerado um importante mecanismo fisiopatológico 
envolvido no desenvolvimento da DPOC. Desta forma, neste estudo propomos 
o desenvolvimento de um modelo experimental no qual associamos a instilação 
de elastase previamente ao início da exposição ao fumo na tentativa de obter 
um maior grau de lesão tecidual em um menor espaço de tempo. Para tanto, 
camundongos C57Bl/6 foram divididos em quatro grupos: Controle, Elastase, 
Fumo, Fumo/Elastase 1 dose e Fumo/Elastase 2 doses e analisados após dois 
meses de exposição. Os animais do grupo Fumo/Elastase 1 dose e 2 doses 
foram submetidos à instilação intranasal de elastase pancreática de porco 
(0,33UI) e expostos a fumaça de cigarro por dois meses. O grupo controle 
recebeu o mesmo tratamento com solução fisiológica (NaCl 0.9%). A exposição 
ao fumo foi feita por 30min, 2 vezes/dia, 5 dias da semana. Após dois meses, 
os animais foram sacrificados e observamos aumento de LM no grupo 
Fumo/Elastase 1 dose e 2 doses comparado aos grupos Controle e Fumo; 
aumento de células positivas para MAC-2 no parênquima (Fumo/Elastase 2 
doses) e vias aéreas (Fumo/Elastase 1 dose e 2 doses), MMP-12 no 
parênquima pulmonar (Fumo/Elastase 2 doses), GP91 no parênquima 
(Fumo/Elastase 1 dose e 2 doses) e vias aéreas (Fumo e Fumo/Elastase 1 
dose) e aumento de proporção de fibras elásticas no parênquima pulmonar do 
grupo Fumo/Elastase 1 dose e do grupo Fumo, caracterizando presença de 
enfisema pulmonar. A instilação de elastase pancreática de porco juntamente 
com a exposição à fumaça de cigarro aumentou a susceptibilidade ao 
desenvolvimento do enfisema. 
 
Descritores: modelos animais; doença pulmonar obstrutiva crônica; elastase 
pancreática; tabaco; líquido da lavagem broncoalveolar; macrófagos; 
metaloproteinase 12 da matrix; NADPH oxidase. 



ABSTRACT 

 
Rodrigues R. An experimental model of elastase and cigarette smoke-induced 
emphysema in mice [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2015. 
 
Experimental models have been used to study the pathophysiological 
mechanisms involved in the development of COPD. Cigarette Smoke exposure 
(CS) is considered the best model to mimetize the disease in humans. 
However, the CS requires a long exposure time (6 months) and the 
parenchymal destruction obtained is considered mild. The protease / anti - 
protease imbalance is considered an important pathophysiological mechanism 
involved in the development of COPD. Thus, in this study we propose the 
development of an experimental model in which we associate instillation of 
elastase before the start of exposure to smoke, trying to increase the 
parenchymal destruction degree in a shorter time. For that, C57BL / 6 mice 
were divided into four groups: Control, Elastase, Smoke and Smoke/Elastase 1 
dose and Smoke/Elastase 2 doses and analyzed in two months after the CS 
exposition. The Smoke/Elastase 1 dose and 2 doses animals group received an 
intranasal instillation of porcine pancreatic elastase (0.33 IU) and exposed to 
cigarette smoke for two months. The control group received the same treatment 
with saline (NaCl 0.9 %). Animals were exposed to CS for 30min, 2 times / day, 
5 days a week. After two months, we observed increased mean linear intercept 
(LM) and positive cells for MAC-2, MMP-12 and GP91 in the airways and lung 
parenchyma and increase of elastic fibers in the lung parenchyma 
characterizing the presence of pulmonary emphysema. The instillation of 
porcine pancreatic elastase along the exposure to cigarette smoke increased 
susceptibility to the development of emphysema. 
 
Descriptors: models, animal; pulmonary disease, chronic obstructive; 
pancreatic elastase; tobacco; bronchoalveolar lavage fluid; macrophages; 
matrix metalloproteinase 12; NADPH oxidase. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a quarta principal 

causa de mortalidade no mundo e uma importante e crescente causa de 

morbidade crônica, gerando altos custos para a saúde pública, além de 

significativa incapacidade e redução da qualidade de vida (Churg et al., 2008; 

GOLD, 2013). É uma doença progressiva e incurável, porém prevenível e 

tratável, caracterizada por acometimento pulmonar com efeitos sistêmicos 

importantes, que podem contribuir de forma variável para sua gravidade. Os 

sintomas característicos da DPOC são dispnéia crônica e progressiva, tosse 

crônica e hipersecreção de muco (GOLD, 2013). 

O componente pulmonar da DPOC é caracterizado por limitação crônica, 

normalmente progressiva, e associada a uma resposta inflamatória anormal 

dos pulmões a partículas ou gases nocivos (GOLD, 2013). A limitação ao fluxo 

aéreo é causada por comprometimento das pequenas vias aéreas (bronquiolite 

obstrutiva) e pela destruição do parênquima pulmonar (enfisema). No entanto, 

nem todos os portadores de DPOC seguem o mesmo curso na progressão da 

doença, apresentando alterações de graus variados (Churg et al., 2008; Halbert 

et al., 2006). Além disso, a DPOC tem efeitos extrapulmonares importantes que 

levam a comorbidades como perda de peso, anormalidades nutricionais e 

disfunção muscular esquelética (GOLD, 2013). 
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1.2 Fatores de risco e Epidemiologia 

 

O principal fator de risco para o desenvolvimento da DPOC é o 

tabagismo (Churg et al., 2008; Hecke et al., 2002). Entretanto, não são todos 

os tabagistas que desenvolvem DPOC clinicamente significativa, o que nos 

sugere haver outros fatores intrínsecos ao indivíduo envolvidos na sua 

patogênese (Churg et al., 2008). A DPOC também está relacionada a inalação 

de poluentes decorrentes da queima de combustíveis fósseis e à exposições 

inalatórias ocupacionais a poeiras e gases tóxicos (GOLD, 2013). No Brasil, a 

última estimativa de prevalência do tabagismo realizada em 2007 mostra que 

este atinge 16,4% na população de 18 a 100 anos, sendo 20,9% dos homens e 

12,6% das mulheres (OMS, 2010). 

A deficiência em α-1 antitripsina, um inibidor primário da elastase 

neutrofílica, é outro fator de risco importante para o desenvolvimento da DPOC, 

principalmente em indivíduos que apresentam o hábito de fumar. Piitulainen et 

al. (1999), demonstraram uma piora da função pulmonar, no período de 1 ano, 

em indivíduos que apresentavam deficiência em α-1 antitripsina fumantes 

comparados aos ex-fumantes e aos indivíduos que nunca fumaram.  

Há pouco mais de 40 anos, duas linhas de pesquisa, uma experimental 

e outra clínica, sugeriram que o enfisema era causado pela destruição das 

fibras elásticas pela enzima elastase. A primeira foi descrita por Laurell e 

Eriksson, em 1963, onde eles observaram que 3 dos 5 pacientes deficientes 

em α-1 antitripsina desenvolveram enfisema. A segunda foi em 1965, através 

de um experimento desenvolvido por Gross e colaboradores, que instilaram 
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papaína nos pulmões de roedores e observaram o desenvolvimento desta 

doença. 

Esses resultados foram primordiais para o início dos estudos em 

enfisema experimental através da instilação de proteases. 

 

 
1.3 Mecanismos envolvidos na fisiopatologia da DPOC 

 

As alterações fisiopatológicas características da DPOC, como 

inflamação crônica e alterações estruturais, são encontradas nas vias aéreas 

proximais e periféricas, parênquima e vasculatura pulmonar. A resposta 

inflamatória a fumaça do cigarro e outras partículas nocivas parece estar 

aumentada em quem desenvolve a DPOC, e não melhora mesmo após o 

abandono do hábito de fumar. A inflamação é ainda aumentada pelo estresse 

oxidativo e excesso de proteinases no pulmão (GOLD, 2013).  

Essas alterações são decorrentes do processo de lesão e reparação 

constantes do tecido, levando a hipersecreção mucosa, disfunção ciliar, 

limitação ao fluxo aéreo, hiperinsuflação pulmonar, anomalias nas trocas 

gasosas, hipertensão pulmonar e cor pulmonale, que se desenvolvem 

geralmente nessa ordem durante o curso da doença. (GOLD, 2013). 

Entre os mecanismos envolvidos no desenvolvimento e progressão do 

enfisema, incluem-se a hipótese protease-antiprotease, inflamação, estresse 

oxidativo e apoptose (Suki et al., 2003). 
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1.3.1 Desequilíbrio Protease-Antiprotease 

 

Ainda hoje, a hipótese mais aceita para explicar a destruição tecidual no 

enfisema é o desequilíbrio entre a atividade de proteases e anti-proteases. O 

mecanismo proposto é de que células inflamatórias ativadas liberem proteases 

que destroem as fibras constituintes do parênquima pulmonar por se 

apresentarem em maior quantidade comparadas às anti-proteases, o que 

acarreta perda de elasticidade tecidual (Suki et al., 2003; Saetta et al., 2003). 

Normalmente essas enzimas proteolíticas são neutralizadas por antiproteases. 

Porém, em fumantes que desenvolvem DPOC, a produção de antiproteases 

pode ser insuficiente para neutralizar essas enzimas e evitar a lesão pulmonar 

(Barnes et al., 2003).  

Diversas proteases estão aumentadas na DPOC, especialmente as 

metaloproteases de matriz - MMPs (MMP-1, MMP-8, MMP-12 e MMP-13) 

(GOLD, 2013). Há evidências crescentes de que macrófagos e neutrófilos de 

enfisematosos produzam MMPs, com atividades tanto colagenolítica quanto 

elastolítica, gerando peptídeos quimiotáticos que promovem recrutamento de 

mais macrófagos para o tecido. Em pacientes enfisematosos a MMP-1 

(colagenase) e a MMP-9 (gelatinase B) estão em maior quantidade no lavado 

bronco alveolar (BAL). A MMP-9 também apresenta maior atividade no 

parênquima pulmonar desses pacientes, levando a maior atividade elastolítica 

no tecido (Barnes et al., 2003). 
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1.3.2 Inflamação 

 

Neutrófilos, macrófagos e linfócitos T são as principais células 

inflamatórias envolvidas no padrão específico de inflamação da DPOC. Essas 

células liberam mediadores inflamatórios e interagem com células das vias 

aéreas e parênquima pulmonar (GOLD, 2013).  

Em estudos feitos por Lacoste (1993) e Keatings (1996) foi observado 

aumento de neutrófilos ativados em amostras de escarro e no lavado 

broncoalveolar (BAL) de pacientes com DPOC. Estas células inflamatórias são 

responsáveis pela secreção de proteases, incluindo elastase neutrofílica, 

envolvida no aumento da produção de muco pelo epitélio das vias aéreas e na 

destruição das paredes alveolares. Fatores quimiotáticos incluindo interleucina 

8 (IL-8) e leucotrieno B4 (LTB4) promovem a migração neutrofílica da 

circulação sistêmica para o trato respiratório. O aumento no número de 

neutrófilos nos brônquios e amostras de escarro está relacionado à gravidade 

da doença (Barnes et al., 2003). 

É observado também um aumento do número de macrófagos em 

regiões de lesão do parênquima alveolar em enfisematosos, havendo também 

uma correlação entre o número destas células e a gravidade da doença. 

Quando ativados, os macrófagos liberam mediadores como o TNF-α, a IL-8, 

LTB4 e espécies reativas de oxigênio.  Os macrófagos alveolares de pacientes 

com DPOC secretam mais proteínas inflamatórias e têm maior atividade 

elastolítica quando expostos a fumaça do cigarro (Barnes et al., 2003).  
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Além disso, há um aumento no número total de linfócitos T no 

parênquima pulmonar e nas vias aéreas centrais e periféricas, principalmente 

CD8+ em pacientes enfisematosos (Barnes et al., 2003). 

Na DPOC o papel dos eosinófilos ainda não está muito bem esclarecido. 

Proteínas básicas de eosinófilos estão presentes no escarro de pacientes com 

DPOC, sugerindo que ocorre degranulação nestas células devido a altos níveis 

de elastase neutrofílica (Barnes et al., 2003). 

Já as células epiteliais são, na DPOC, importantes fontes de mediadores 

inflamatórios, como TNF-α e IL-8, sendo ativadas pelo fumo do tabaco. Nas 

pequenas vias aéreas são fonte de TGF-β, que induz fibrose local (Barnes et 

al., 2003).  

 

1.3.3 Papel da MMP12 na DPOC 

 

As metaloproteases de matriz são endopeptidases que formam uma 

família de enzimas proteolíticas. Elas são responsáveis pela degradação dos 

componentes da matriz extracelular que levará ao processo de reparo tecidual 

e consequente remodelamento do parênquima pulmonar (Chaudhuri et al., 

2012). 

A MMP-12 foi reconhecida como importante na indução do enfisema, 

primeiramente em camundongos. Em um estudo com camundongos knockout 

para o gene da MMP-12 os animais não apresentaram aumento no número de 

macrófagos nos pulmões e não desenvolveram enfisema quando expostos a 

fumaça de cigarro (Hautamaki et al., 1997). Posteriormente, foi demonstrado 
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aumento dos níveis da expressão desta MMP em pacientes DPOC (Molet et 

al., 2005). 

 Isso sugere que a MMP12 não só está correlacionada à destruição da 

matriz extracelular e consequente remodelamento como também ao processo 

de recrutamento de mais macrófagos na resposta inflamatória a exposição a 

fumaça de cigarro (Churg et al., 2007). 

 

1.3.4 Macrófagos alveolares  

 

Segundo Martinez (2009), os macrófagos são células da resposta imune 

inata com diversas funções bem estabelecidas, agem na resposta primária 

frente aos diversos patógenos, na homeostase, na coordenação da resposta 

imune adaptativa, na inflamação, na resolução e no reparo dos tecidos. Estas 

células reconhecem “sinais de perigo” através de receptores capazes de induzir 

programas de ativação especializados e podem assumir fenótipos diferentes 

dependendo do contexto imunológico. 

Estas células exercem função fagocitária tanto no tecido intersticial do 

septo alveolar quanto no lúmen do alvéolo, sobre partículas orgânicas e 

inorgânicas. Após completarem a fagocitose do agente invasor, os macrófagos 

podem alcançar os bronquíolos sendo eliminados pelo sistema mucociliar, ou 

penetrar no septo alveolar, alcançando os vasos linfáticos e atingindo os 

linfonodos correspondentes (Martinez et al., 2009) 

Esse tipo celular tem um papel importante na resposta inflamatória na 

DPOC participando não só da fagocitose de agentes estranhos como também 

da ativação e liberação de substâncias, como ativação de neutrófilos e 
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recrutamento de mais macrófagos e liberação de metaloproteinases, 

interleucinas e TNF- α, entre outras (Movahedi et al., 2010). 

 

1.3.5 Estresse Oxidativo  

 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) representam uma família 

diversa de moléculas envolvidas em processos fisiológicos e fisiopatológicos. 

São geradas durante uma sequência de reações oxidativas, em que há um 

aumento no consumo de oxigênio, provocado pela ativação da NADPH 

oxidase, a qual reduz o oxigênio a ânion superóxido. Este ânion é o precursor 

primário das EROs, que podem ser divididas em: radicais livres de oxigênio – 

espécies altamente instáveis e de vida curta – como o ânion superóxido (O2
-), 

oxigênio singlete (1O2) e radical hidroxila (OH) e radicais mais estáveis e 

oxidantes não-radicalares como ácido hipocloroso (HOCl), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e ozônio (O3) (Babior, 1999; Quinn et al., 2006). 

Nos últimos anos, muito se avançou no estudo das NADPH oxidases e 

hoje já está claro que as espécies reativas de oxigênio liberadas por esta 

enzima, constituem importantes reguladores de vias de sinalização celular, 

através da modulação da atividade de quinases e fosfatases ou através da 

regulação da transcrição gênica (Groemping and Rittinger, 2005). 

Embora façam parte de várias vias de sinalização celular, a produção 

excessiva de EROs resulta no estresse oxidativo, um processo deletério que 

pode causar danos em estruturas celulares e seus constituintes, incluindo 

lipídeos, membranas, proteínas e DNA (Valko et al., 2007). As EROs estão 

envolvidas na progressão de vários processos patológicos, como a hipertensão 
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e a aterosclerose (Grote et al., 2006; Cave et al., 2006), artrite reumatóide, 

isquemia tecidual, doenças renais (El-Benna, et al., 2005) e câncer (Valko et 

al., 2007). A evolução dessas patologias deve-se a dois fatores: alteração do 

balanço redox da célula ou ao aumento da atividade da NADPH oxidase 

levando a condições inflamatórias. Além disso, o processo de envelhecimento 

também está relacionado aos danos causados pelas EROs, como peroxidação 

lipídica, danos ao DNA e oxidação protéica (Harman, 1956). 

Em fumantes, os macrófagos alveolares liberam mais espécies reativas 

de oxigênio que em não fumantes e a capacidade antioxidante do plasma está 

reduzida devido ao uso do cigarro (Wright et al., 1999). O aumento da liberação 

de espécies reativas de oxigênio traz consequências como aumento da 

oxidação de anti-proteases, como a α1–AT, podendo, através da ativação de 

MMPs, aumentar a proteólise e consequentemente a destruição do parênquima 

pulmonar levando ao enfisema (Barnes et al., 2003). 

 

1.3.6 Apoptose de células estruturais  

 

A apoptose é um processo de regulação da morte celular, permitindo a 

eliminação de células infectadas ou danificadas que precisam ser removidas do 

organismo; no entanto se estas células não forem devidamente eliminadas e 

permanecerem no tecido ocorrerá o rompimento do citoplasma destas com 

consequente liberação de mediadores inflamatórios no tecido em questão, 

aumentando a progressão da doença (Aoshiba et al., 2003). 
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O papel da apoptose na patogênese da DPOC tem sido foco de estudos 

que vêm utilizando fragmentos de pulmões de pacientes que apresentam esta 

doença. Segura-Valdez et al. (2000) encontraram um aumento da apoptose de 

células endoteliais em pulmões de pacientes com DPOC. Imai et al. (2005) 

também observaram aumento de células apoptóticas (células epiteliais e 

endoteliais) em pulmões de pacientes enfisematosos, juntamente com aumento 

da atividade de caspase-3. Yokohori et al. (2004) encontraram aumento de 

apoptose de células epiteliais em pacientes com enfisema fumantes 

comparados aos enfisematosos que não fumavam. Em modelo experimental, 

Aoshiba et al. (2003) fizeram administração intratraqueal de caspase-3 em 

camundongos e observaram apoptose de células das paredes alveolares, 

predominantemente de células epiteliais com posterior destruição destas 

paredes e alargamento dos espaços aéreos distais. 

O grande desafio nos estudos que contemplam o entendimento da 

fisiopatologia da DPOC é entender até que ponto estes mecanismos ocorrem 

de forma isolada e como a interação entre eles interfere no desenvolvimento da 

doença. 

 
1.4 Modelos experimentais de enfisema pulmonar  

 
Considerando que o estudo da fisiopatologia da DPOC em seres 

humanos é restrito ao uso de observações morfológicas e moleculares em 

fragmentos de tecido de pulmões retirados de pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos; ou estudos in vitro limitados a um único tempo, existe 

uma grande expectativa do uso de modelos desenvolvidos em animais de 

laboratório para o estudo da patogênese, das mudanças funcionais e dos 
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efeitos de possíveis fármacos como novos tratamentos, sendo que estes 

estudos podem ser feitos in vivo. Entretanto, é de extrema importância 

considerar as vantagens e desvantagens da utilização de cada um destes 

modelos por estes não serem espontâneos da doença e que até o momento 

não se encontrou um modelo experimental ideal que mimetize por inteiro o 

fenótipo da doença. Os dois modelos experimentais de DPOC mais utilizados 

são os que utilizam instilação de proteases e exposição à fumaça de cigarro.  

 

1.4.1 Instilação de Proteases 

 
Por muito tempo, usou-se a instilação ou inalação de papaína para a 

indução de enfisema, porém a sua atividade proteolítica é inespecífica e 

depende em muito do seu grau de pureza que pode variar de amostra para 

amostra. Atualmente, a maior parte dos estudos utiliza a elastase pancreática 

de porco (PPE) e a elastase de neutrófilos humanos (Lieberman et al., 1976; 

Jannof et al., 1985; Jannof et al., 1979). 

A instilação de proteases requer apenas uma única instilação e a 

gravidade da doença pode ser determinada pela concentração da protease em 

questão.  

Esse modelo é fácil de ser reproduzido, e em apenas 3 semanas pode 

se obter lesão e remodelamento do parênquima pulmonar, o que o torna 

relevante principalmente para estudos que têm por principal objetivo avaliar as 

alterações provocadas nas fibras do parênquima pulmonar (Jannof et al., 1985; 

Jannof et al., 1979). 
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No entanto é importante ter um cuidado especial para a escolha da 

espécie animal, a idade destes animais e qual enzima serão utilizadas (Wright 

et al., 2008; Wright et al., 1994; Churg et al., 2007).  

 

1.4.2 Exposição à Fumaça de Cigarro 

 
É o modelo considerado o mais próximo do observado em humanos, 

uma vez que o cigarro é a principal causa de desenvolvimento de DPOC 

(Wright et al., 2008). Há uma grande variedade de máquinas de exposição à 

fumaça. Algumas delas usam exposição de corpo inteiro, vista de forma 

negativa por haver também a ingestão de nicotina quando os animais limpam 

seu pêlo, e outras dispõem os animais de forma que somente o nariz fique 

exposto ao agente tóxico (Wright et al., 2008).  

Todos os modernos estudos de DPOC induzida pelo cigarro utilizam 

pequenos animais de laboratório incluindo, camundongos, ratos e cobaias 

(porquinho da Índia). As cobaias oferecem inúmeras vantagens, incluindo 

enfisema facilmente reconhecível, remodelamento das vias aéreas mais 

acentuadas do que em animais menores e o desenvolvimento considerável de 

metaplasia das células caliciformes. Suas principais desvantagens são o custo, 

a falta de ferramentas para os estudos moleculares e o número limitado de 

anticorpos comerciais que reagem às proteínas desses animais (Wright et al., 

1990; Wright et al., 2006). 
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Os ratos são bastante resistentes ao desenvolvimento da DPOC, muitos 

investigadores demonstram que esses animais não adquirem a doença mesmo 

fumando por muito tempo (Wright et al., 2008). 

Os modelos recentes têm utilizado com sucesso os camundongos para o 

estudo da DPOC. O estudo detalhado dos pulmões é difícil, porém possível 

nesses animais. Eles oferecem a vantagem de ter baixo custo, uma 

disponibilidade extensa de proteínas, genes e anticorpos e o mais importante, 

numerosas linhagens que naturalmente respondem diferentemente a fumaça 

do cigarro, além de animais com alterações genéticas para o estudo de 

processos específicos na DPOC. 

Além da lesão do parênquima pulmonar, nesse tipo de exposição pode 

ser reproduzidos a hipertensão pulmonar e o remodelamento das pequenas 

vias aéreas (Wright et al., 2008). A utilização deste modelo requer tempo longo 

de exposição dos animais (pelo menos 6 meses), e ainda assim, não é possível 

se observar um grau de doença grave (Fabbri et al., 2003; Rabe et al., 2007). 

Outro problema importante deste modelo é que no momento em que se 

encerra a exposição destes animais, não existe a progressão da doença, ao 

contrário do que é observado em humanos (Wright et al., 1994).  
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1.4.3 Animais modificados geneticamente 

 

A utilização de animais geneticamente modificados permite a 

investigação dos efeitos de um determinado gene/proteína em diferentes tipos 

de lesões anatômicas de DPOC e também são úteis na elaboração de agentes 

terapêuticos (Wright et al., 2008). 

 

1.4.4 Apoptose 

 
Estudos que induziram apoptose através da inibição de receptores para 

fator de crescimento endotelial (VEGF) (Kasahara et al., 2000) ou do complexo 

VEGF-VEGF-R, contribuíram para a ideia de que o enfisema pode ocorrer 

devido a uma falha do sistema na remoção das células que entraram em 

apoptose e, por conseguinte, sofrem rompimento do citoplasma e liberação de 

agentes inflamatórios. A apoptose, nesse modelo, pode ser induzida por 

instilação intratraqueal de caspase-3 ativada (Aoshiba et al., 2003).  

É um modelo no qual se observa o aumento de espaços aéreos distais 

(“enfisema”) e remodelamento vascular em um curto espaço de tempo. No 

entanto, esse “enfisema” causado não é permanente e não há remodelamento 

de vias aéreas. 
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1.4.5 Privação de Alimento 

 

Em humanos, a privação de alimento parece estar associada à 

alterações semelhantes às encontradas no enfisema pulmonar.  

O modelo de privação de alimento em ratos tem variado quanto ao valor 

da alimentação reduzida e também apresentam diferentes graus de alteração 

na estrutura do pulmão e alterações fisiológicas (Sahebjami et al., 1986; 

Sahebjami et al., 1982). 

É um modelo de curto prazo com resultados relativamente consistentes. 

Entretanto, as alterações fisiológicas não correspondem às humanas, e pode 

representar um modelo de manutenção/reparação anormal do pulmão. 

 

1.4.6 Instilação de LPS 

 

LPS é um componente glicoproteico de bactérias gram-negativas e é 

usado devido aos seus efeitos pró-inflamatório. Está presente como um 

contaminante na fumaça do cigarro, poluição do ar e poeiras orgânicas (Wright 

et al., 2008). 

Em humanos, a exposição à poeira de LPS, diminui as funções 

pulmonares. Com a administração crônica durante várias semanas, a instilação 

de LPS produz o alargamento dos espaços aéreos distais e remodelamento 

das vias aéreas com diminuição da espessura de suas paredes (Harkema et 

al., 1993; Vernooy et al., 2002). 

Kobayashi et al. (2013), demonstraram que uma única instilação 

intratraqueal de LPS em camundongos que receberam instilação de elastase 
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pancreática de porco promoveu migração de células inflamatórias, 

especialmente as células T CD8+ para os espaços alveolares, com aumento da 

produção de metaloprotease-9 e perforina no lavado broncoalveolar. 

Até o momento são poucos os estudos que avaliam o efeito do LPS em 

modelo experimental de exposição à fumaça de cigarro. Isto decorre do fato de 

que embora o modelo de fumo seja considerado o que melhor mimetize o 

enfisema encontrado em humanos, este tipo de exposição requer um tempo 

bastante prolongado e a lesão tecidual obtida é considerada leve, 

correspondente a uma DPOC estágios I ou II (Churg et al., 2008) 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de já existirem estudos contemplando a utilização de modelos 

experimentais de enfisema pulmonar para tentar mimetizar as características 

fisiopatológicas desta doença em humanos, os mais descritos na literatura são 

os que utilizam a instilação de elastase pancreática de porco e a exposição à 

fumaça de cigarro. No entanto, estas duas formas de indução, apresentam 

limitações e não mimetizam totalmente o fenótipo da doença. O modelo que 

utiliza a instilação de elastase produz uma lesão pulmonar bastante 

significativa, permitindo a observação de alterações tanto da função pulmonar 

quanto da estrutura da matriz extracelular constituinte do parênquima. Ele é 

considerado o mais distante do observado em humanos pelo fato de primeiro 

causarmos uma lesão tecidual, para depois, observarmos um processo 

inflamatório decorrente deste processo de lesão. Já o modelo que faz uso da 

fumaça de cigarro, apesar de ser considerado o mais próximo do observado 

em humanos, do ponto de vista fisiopatológico, sua forma de indução requer 

muitos meses de exposição e o grau de lesão tecidual obtido é considerado 

moderado em comparação a observação em humanos doentes e ao modelo de 

indução por elastase. No entanto, na indução por exposição ao cigarro, o 

processo inflamatório aparece antes da destruição tecidual com um 

comprometimento das vias aéreas. Desta forma, tornou-se importante o estudo 

de um novo modelo experimental que contemple um processo inflamatório 

inicial para depois obtermos lesão do parênquima decorrente desta inflamação 

e que esta lesão seja maior do que as já observadas nos estudos de exposição 

ao tabagismo. Para evitar que ocorra um processo de destruição tecidual 
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somente pela instilação de elastase, utilizamos uma dose mais baixa desta 

protease, que acreditamos apenas aumentar o desequilíbrio protease/anti-

protease levando, desta forma, a uma maior susceptibilidade à inflamação e 

lesão tecidual causada pela exposição à fumaça de cigarro. 
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste estudo foi desenvolver um novo modelo de 

enfisema experimental que utilize a instilação de elastase, em uma dose bem 

mais baixa do que a utilizada na literatura, em conjunto com a exposição à 

fumaça de cigarro, por um tempo menor do que o habitual. Acreditávamos que 

com a instilação prévia de uma dose baixa de elastase, haveria uma 

predisposição maior ao desenvolvimento de inflamação causada pela 

exposição ao fumo com o aparecimento de uma lesão do parênquima pulmonar 

maior e mais precoce do que a observada em modelos que utilizam somente a 

exposição ao fumo. A intenção de unir os dois modelos experimentais, já 

amplamente descritos, foi possibilitar a presença tanto do componente 

inflamatório inicial, observado nos modelos de exposição à fumaça de cigarro, 

quanto de uma maior lesão tecidual observada nos modelos de indução por 

elastase. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados 50 camundongos C57Bl/6 machos, com idade de 6-8 

semanas, pesando entre 20-25g, provenientes do Biotério Central da 

Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Os animais receberam os cuidados 

necessários de acordo com o “Guia de cuidados e uso de animais de 

laboratório” (NIH publication 85-23, revisado em 1985) e com a Lei Arouca (Lei 

11.794 de 8 de outubro de 2008). Foram excluídos do projeto os animais que 

não se adequaram aos critérios mencionados acima.  

Os animais foram acondicionados em baias específicas para 

camundongos (aproximadamente 8 animais/baia) com as seguintes medidas 

(425 X 266 X 185 mm) no Biotério do LIM-20 (Laboratório de Terapêutica 

Experimental I) da FMUSP. Foram alimentados ad libitum e mantidas em ciclo 

claro-escuro de 12 horas em temperatura ambiente de 20±2oC, por profissional 

treinado e capacitado. Este mesmo profissional foi responsável pelos cuidados 

com os animais durante o período de estada destes no Biotério do Laboratório 

de Terapêutica Experimental-LIM-20. 

Todas as atividades deste projeto foram realizadas nas dependências do 

LIM-20 que já possui todos os recursos e infraestrutura necessários às 

realizações deste protocolo.  
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4.2 Instilação intranasal de elastase pancreática de porco 

 

A indução do enfisema pulmonar foi realizada utilizando elastase 

pancreática de porco (PPE) (Elastase Type I/ E-1250, Sigma Aldrich). Cada 

animal foi devidamente anestesiado através de aplicação intramuscular de 

Xylazina (5 mg/Kg) e Ketamina (40 mg/kg) e recebeu 50µl de solução de 

elastase com uma concentração de 0,33UI, através de instilação intranasal. 

Nos grupos controles, os animais receberam instilação nasal de solução 

fisiológica (SF) (0,9% NaCl), veículo da elastase. 

 

4.3 Exposição à fumaça de cigarro 

 

Os animais foram expostos à fumaça de cigarro por 30 min/dia, 5 vezes/ 

semana por 2 meses. A exposição foi realizada em uma câmara inalatória, 

sendo esta uma caixa de plástico de 28 litros (L) (aproximadamente 40x27 cm 

na base, com altura de 26 cm) com duas entradas de ar: uma para ar sintético 

e outra para entrada da fumaça de cigarro e na parte superior desta caixa 

houve um pequeno ventilador para homogeneização do ar (Biselli et al. 2011).  

O fluxo de ar, no interior da caixa foi controlado por um fluxômetro 

conectado a um torpedo de ar comprimido e foi mantido em 2 L/min. A segunda 

entrada de ar recebeu uma mistura de ar sintético e fumaça de cigarro, que foi 

aspirada por um sistema de Venturi conectado ao cigarro aceso. O fluxo 

laminar de ar sintético passou por uma região de menor diâmetro, desta forma, 

houve uma aceleração do fluxo e consequente redução da pressão neste ponto 

(efeito Venturi), permitindo a aspiração da fumaça do cigarro. A redução na 
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pressão que ocorre no ponto de redução do diâmetro do tubo é dependente do 

fluxo de ar que será mantido constante (Figura 1). 

Foi mantida uma concentração de monóxido de carbono variando 250 a 

350 ppm (ToxiPro, biosystems, USA), baseados em estudo prévio desenvolvido 

em nosso laboratório (Biselli et al., 2011).  

  

 
Figura 1: Esquema ilustrativo da caixa de exposição à fumaça de cigarro (adaptado de Biselli, 
2011) 
 
 
 

4.4 Grupos experimentais 

 
Os animais foram divididos aleatoriamente nos seguintes grupos: 

- Grupo Controle 2 meses: Animais que receberam instilação de SF 

(Solução Fisiológica) e foram sacrificados 2 meses após a instilação, n=9 

animais. 

- Grupo Elastase 2 doses 2 meses: Animais que receberam instilação 

intranasal de metade da dose usual de elastase no primeiro dia e depois de 

transcorrido 1 mês de experimento novamente. Foram sacrificados após 2 

meses, n=9 animais. 
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- Grupo Fumo + Elastase 1 dose 2 meses: Animais receberam 

instilação intranasal de metade da dose usual de elastase no primeiro dia de 

experimento e foram expostos à fumaça de cigarro durante dois meses, 2 

vezes ao dia, por 30 minutos cada vez, 5 dias na semana. Foram sacrificados 

após 2 meses, n=10 animais. 

- Grupo Fumo + Elastase 2 doses 2 meses: Animais que receberam 

instilação intranasal de metade da dose usual de elastase no primeiro dia e 

depois de transcorrido 1 mês de experimento e foram expostos à fumaça de 

cigarro durante dois meses, 2 vezes ao dia, 30 minutos cada vez, 5 dias na 

semana. Foram sacrificados após 2 meses, n=10 animais. 

- Grupo fumo 2 meses: Animais que foram expostos à fumaça de 

cigarro durante dois meses, 2 vezes ao dia, 30 minutos cada vez, 5 dias na 

semana. Foram sacrificados após 2 meses, n=10 animais. 

 

4.5 Avaliação da Mecânica Respiratória 

 

Seguindo o cronograma designado para cada grupo, os animais de cada 

grupo foram anestesiados com Thiopental (50 mg/kg, por via intraperitoneal), 

traqueostomizados com um cateter intravascular 20G e conectados a um 

respirador para pequenos animais (flexiVent, SCIREQ, Montreal, Canada). Um 

diagrama esquemático do respirador mecânico utilizado é apresentado na 

Figura 2. 

Os animais foram ventilados com um volume corrente de 10 mL/kg e 

freqüência respiratória de 120 ciclos/minuto. Foi calculada a impedância do 

sistema respiratório (Zrs) dos animais de cada grupo, para tanto foi utilizado um 
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sinal de perturbação em volume de 16 segundos. A ventilação mecânica foi 

interrompida somente para a aplicação das perturbações. Após a perturbação, 

os dados foram coletados. 

 
Figura 2: Esquema do respirador para pequenos animais (Flexivent-Scireq) 
 
 

 

Para análise das impedâncias obtidas, utilizamos o modelo de fase 

constante, descrito por Hantos (1992). 
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O Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância das vias aéreas, 

Gtis caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, Htis 

caracteriza a energia acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade 
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O parâmetro Raw (resistência de vias aéreas), nos permite a análise, 

isoladamente das vias aéreas, sem a interferência do tecido pulmonar. O 

parâmetro Gtis avalia a resistência tecidual, enquanto que o parâmetro Htis 

seria a elastância do tecido pulmonar. 
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4.6 Análise do Lavado Broncoalveolar (BAL) 

 

Após a coleta dos dados de mecânica respiratória, os pulmões foram 

lavados com 1,5 mL de solução salina 0,9% e grande parte deste volume foi 

recuperado para posteriores análises dos tipos celulares. Este volume 

recuperado, o lavado bronco alveolar (BAL), foi então centrifugado a 1000 rpm 

por 10 minutos, o sobrenadante foi armazenado a -20oC e o botão celular 

ressuspenso em HBSS + 0,1% BSA (bovine serum albumin) para contagem 

das células em câmara de Neubauer. Alíquotas da suspensão celular foram 

centrifugadas em lâminas de vidro usando uma citocentrífuga e coradas com 

Giemsa. A contagem de 300 células foi feita em campos aleatoriamente 

selecionados. Para obtenção do número absoluto de cada população celular no 

BAL, as porcentagens foram multiplicadas pelo número total de células 

encontradas no volume. 

Os animais foram posteriormente sacrificados por meio de 

exsanguinação da veia cava inferior para retirada dos pulmões. Ao final, a 

caixa torácica foi aberta para retirada dos pulmões e coração em monobloco. 

 

4.7 Retirada e Fixação dos Pulmões para Histologia 

 

Os pulmões foram fixados em formaldeído (4%) sob pressão constante 

de 20 cmH2O por 24 horas. Após a fixação foram feitos cortes destes pulmões 

para análise histológica e colorações com Hematoxilina-Eosina (avaliação do 

diâmetro alveolar médio).  
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4.8 Análise imunohistoquímica 

 

Para realizar a imunohistoquímica, as lâminas silanizadas foram 

desparafinizadas em xilol quente por 30 minutos a 60-65ºC e reidratadas em 

concentrações decrescentes de etanol, água corrente e água destilada por três 

minutos cada. Os epítopos antigênicos foram recuperados por alta temperatura 

em solução de citrato 10 mM (pH=6,0) em panela de pressão. Posteriormente, 

os sítios inespecíficos reativos a oxidação foram bloqueados com peroxidase 

endógena em temperatura ambiente para inativação de epítopos inespecíficos. 

Em seguida, as lâminas foram incubadas durante a noite a 4˚C com anticorpo 

primário. Após este período, os cortes foram lavados com tampão fosfato (PBS 

- pH=7,4) e incubados com anticorpo secundário de acordo com a origem do 

anticorpo primário, por 30 minutos a 37°C. Em seguida, as lâminas foram 

incubadas em câmara úmida com complexo conjugado com peroxidase (Vector 

Laboratories - Sta. Cruz Biotechnology, CA, EUA) por 30 minutos a 37°C. 

Finalmente, para a revelação foi utilizada solução de cromógeno (DAB) e 

Hematoxilina de Harris para contracorar. As lâminas foram montadas com 

lamínulas e resina sintética.  

Para cada marcador específico foi utilizado um determinado anticorpo 

com seu respectivo anticorpo secundário, os quais estão descritos na tabela a 

seguir: 
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O MAC-2 é um marcador específico para quantificação da densidade de 

macrófagos. Também foram feitas marcações específicas para MMP-12, 

Caspase-3, uma das enzimas envolvida na cascata de reações que promovem 

a apoptose celular, e a gp91phox, uma subunidade da molécula de NADPH 

oxidase, envolvida no processo de extresse oxidativo. 

 
4.9 Avaliação Morfométrica  

 

4.9.1 Diâmetro Alveolar Médio 

 

Foi utilizado morfometria convencional, por meio de um retículo (100 

pontos e 50 retas) acoplado à ocular de um microscópio óptico comum. Sendo 

avaliado o intercepto linear médio (LM). O LM é um índice através do qual 

avaliamos o diâmetro médio dos espaços aéreos distais. Para tanto, foram 

quantificados o número de vezes que as retas do retículo cruzam as paredes 

Marcador 
Anticorpo 
Primário 

Anticorpo 
Secundário 

Diluição Especificação 

MAC-2 
Monoclonal 

produzido em 
rato IgG2a  

Anti-rat 1:50.000 
Clone M3/38; Cedarlene 

Laboratories, Ontário, 
Canadá 

MMP12 
Policlonal 

produzido em 
cabra IgG 

Anti-goat 1:500 
SC-8839 Goat 

Polyclonal; Sta. Cruz 
Biotechnology, Ca, USA

Caspase 3 
Policlonal 

produzido em 
coelho IgG  

Anti-rabbit  1:500 
SC-7148 Rabbit 

Polyclonal; Sta. Cruz 
Biotechnology, Ca, USA 

gp91phox 
Policlonal 

produzido em 
cabra IgG  

Anti-goat  1:800 
SC-5827 Goat 

Polyclonal; Sta. Cruz 
Biotechnology, Ca, USA



 
40 

dos alvéolos em 15 campos/lâmina. As medidas foram feitas em aumento de 

200X (Margraf et al., 1991).  

 
Figura 3: Fotomicrografia do retículo sobre uma lâmina (Coloração em HE e aumento de 200X) 

 
 
 
 

4.9.2 Contagem de Macrófagos (MAC2) e Células Positivas para 

MMP-12, Caspase 3 e gp91phox  

 

O número de células que expressam cada tipo de marcador analisado foi 

contado no parênquima alveolar e ao redor das vias aéreas com a ajuda de um 

retículo de 100 pontos e 50 retas. Utilizando o mesmo retículo de 100 pontos e 

50 retas com área conhecida (62.500 µm2 no aumento de 400X) foi contado o 

número de pontos que caíam no parênquima ou ao redor das vias aéreas para 

cada campo escolhido. A área de tecido para cada campo foi calculada de 

acordo com o número de pontos que interceptavam os septos alveolares. 

Depois foi contado o número de células positivas que estavam na região do 

tecido analisada. A densidade de células foi determinada pela seguinte 

equação: 
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Densidade de células positivas = número de células positivas / número 

de pontos que incidiam no parênquima/ ou ao redor das vias aéreas. 

O resultado está expresso como células/µm2. 

Foram contados 20 campos por lâmina com um aumento de 400X. 

 
Figura 4: Fotomicrografia do retículo sobre uma lâmina, com as células positivas marcadas em 
marrom (aumento de 400X) 
 
 
 

4.10 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas através do software SigmaStat, 

utilizamos o teste de Análise de Variância para um Fator (One Way ANOVA) 

seguido pelo teste de múltiplas comparações. Um valor de p < 0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo. 
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5. RESULTADOS 

 
 

Os dados apresentados a seguir fazem referência aos animais expostos 

a fumaça de cigarro por 2 meses, que não receberam PPE (Fumo), que 

receberam metade da dose de PPE uma única vez no primeiro dia de 

experimento (Fumo/Elastase 1 dose) e que receberam metade da dose de PPE 

2 vezes, no primeiro dia de experimento e após 30 dias de experimento 

(Fumo/Elastase 2 doses) e aos grupos, Controle (Controle) que recebeu 

solução salina duas vezes, no primeiro dia e após 30 dias de experimento, e 

Elastase (Elastase) que recebeu metade da dose de PPE no primeiro dia e 

após 30 dias de experimento, sacrificados depois de 2 meses de experimento. 

Os resultados de Raw (p=0,358), Gtis (p=0,059) e Htis (p=0,136) 

representados nas figuras 5, 6 e 7, respectivamente, não apresentaram 

diferença estatística quando os grupos foram comparados. 

Na análise do BAL (figura 8) o número de células totais não apresentou 

diferença estatisticamente significativa quando os grupos foram comparados. 

Os valores estão expressos como média ± EP; p= 0,557. 

A figura 9 apresenta a análise do LM demonstrando diferença 

estatisticamente significativa do grupo Fumo/Elastase 1 dose e Fumo/Elastase 

2 doses quando são comparados aos grupos Controle e Fumo. Os valores 

estão expressos como média ± EP; p<0,05.  

Na análise de imunohistoquímica para contagem de macrófagos (MAC2) 

no parênquima pulmonar os resultados apresentados na figura 10 demonstram 

diferença estatística entre o grupo Fumo/Elastase 2 doses quando comparado 
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aos grupos Controle, Elastase e Fumo sendo p<0,05. Já quando esse mesmo 

tipo celular foi analisado nas vias aéreas (Figura 11) houve diferença tanto no 

grupo Fumo/Elastase 1 dose (p<0,05) quanto no grupo Fumo/Elastase 2 doses 

(p<0,05) quando comparados aos grupos Controle, Elastase e Fumo. Os 

valores estão expressos como média ± EP. 

Na contagem de células positivas para MMP12 no parênquima pulmonar 

houve diferença estatística no grupo Fumo/Elastase 2 doses (Figura 12) 

quando comparado ao grupo Controle, sendo p=0,02, mas não houve diferença 

estatisticamente significativa quando analisamos as vias aéreas (Figura 13) 

(p=0,059). Os valores estão expressos como média ± EP. 

Na análise das células positivas para gp91phox no parênquima pulmonar 

demonstrado pela figura 14 detectamos diferença estatisticamente significativa 

nos grupos Fumo/Elastase 1 dose, Fumo/Elastase 2 doses e Fumo quando 

eles foram comparados ao grupo Controle, sendo p<0,05, p<0,05 e p=0,028, 

respectivamente. Os valores estão expressos como média ± EP. Quando esse 

marcador foi analisado nas vias aéreas (Figura 15) o que observamos foi um 

aumento significativo nos grupos Fumo (p<0,05) e Fumo/Elastase 1 dose 

(p<0,05), quando comparados ao grupo Controle e Elastase, sendo que apesar 

de aparentemente o grupo Fumo/Elastase 2 doses apresentar um aumento ele 

não foi estatisticamente significativo. Os valores estão expressos como média ± 

EP. 

Na contagem de células positivas para Caspase 3 tanto no parênquima 

pulmonar quanto nas vias aéreas não detectamos aumento significativo dessas 

células (Figura 16 e 17; p=0,872 e p=0,472, respectivamente). Os valores estão 

expressos como média ± EP. 
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Quando analisamos a proporção de fibras de colágeno remanescentes 

no parênquima pulmonar não observamos diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (Figura 18). Os valores estão expressos como 

média ± EP; p=0,158. Já quando analisamos as fibras de elástica 

remanescentes no mesmo local (Figura 19) detectamos diferenças 

estatisticamente significativas no grupo Fumo/Elastase 1 dose quando foi 

comparado aos grupos Controle e Fumo/Elastase 2 doses (p<0,05) e no grupo 

Fumo quando comparado ao grupo Controle (p=0,004). Os valores estão 

expressos como média ± EP. 
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5.1 Mecânica Respiratória 
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Figura 5: Resistência de vias aéreas (Raw) dos 5 grupos experimentais. 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 
p=0,358. Os valores estão expressos como média ± EP. (Controle n=9, 
Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, Fumo/Elastase 
2 doses n=10) 
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Figura 6: Resistência do tecidopulmonar (Gtis) dos 5 grupos 
experimentais. Não houve diferença estatisticamente significativa entre 
os grupos, p=0,059. Os valores estão expressos como média ± EP. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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Figura 7: Elastância do tecido pulmonar (Htis) dos 5 grupos 
experimentais. 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 
p=0,136. 
Os valores estão expressos como média ± EP. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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5.1 Lavado broncoalveolar (BAL) 
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Figura 8: Na análise do lavado bronco alveolar (BAL),   
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 
p=0,557. Os valores são a média ± EP. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose 
n=10, Fumo/Elastase 2 doses n=10) 



 
48 

5.2 Intercepto Linear Médio (LM) 
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Figura 9: Valores do Intercepto Linear Médio (LM) nos 5 grupos 
Experimentais. Os valores estão expressos como média ± EP.  
Sendo * e ** diferentes estatisticamente quando comparados aos grupos  
Controle e Fumo, com p<0,05. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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5.3 Células positivas para MAC2 no parênquima pulmonar e vias aéreas 
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Figura 10: Contagem de macrófagos (MAC2) no parênquima pulmonar. 
Os valores estão expressos como média ± EP. *p<0,05 comparado aos 
grupos Controle, Elastase e Fumo. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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Figura 11: Contagem macrófagos (MAC2) nas vias aéreas. Os valores 
estão expressos como média ± EP. *p<0,05 e **p<0,05 comparados ao 
Controle, Elastase e Fumo. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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5.4 Células positivas para MMP12 no parênquima pulmonar e vias aéreas 
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Figura 12: Contagem de células positivas para MMP12 no parênquima 
pulmonar. Os valores estão expressos como média ± EP. *p=0,02 
comparado ao grupo Controle. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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Figura 13: Contagem de células positivas para MMP12 nas vias aéreas. 
Os valores estão expressos como média ± EP. Apesar de o grupo 
Elastase apresentar um aumento aparente, ele não foi estatisticamente 
significativo, quando comparado aos outros grupos, p=0,059. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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5.5 Células positivas para GP91phox no parênquima pulmonar e vias aéreas 
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Figura 14: Contagem de células positivas para GP91phox no parênquima 
pulmonar. Os valores estão expressos como média ± EP. Sendo 
*p<0,05, **p<0,05, comparado aos grupos Controle e Elastase e 
#p=0,028, comparado ao grupo Controle. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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Figura 15: Contagem de células positivas para GP91phox nas vias 
aéreas. Os valores estão expressos como média ± EP. Sendo *p<0,05 e 
**p<0,05, quando comparados aos grupos Controle e Elastase. Apesar 
de o grupo Fumo/Elastase 2 doses apresentar um aumento aparente em 
relação ao Controle ele não foi estatisticamente significativo.  
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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5.6 Células positivas para Caspase 3 no parênquima pulmonar e vias aéreas 

 

Contro
le

Ela
st

as
e

Fum
o

Fum
o/E

la
st

as
e 

1d
ose

Fum
o/E

la
st

as
e 

2 
dose

sC
a

s
p

a
s

e
 3

 -
 C

é
lu

la
s

 P
o

s
it

iv
a

s
/µ

m
2

 n
o

 p
a

rê
n

q
u

im
a

2

4

6

 
Figura 16: Contagem de células positivas para Caspase 3 no 
parênquima pulmonar. Os valores estão expressos como média ± EP. 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 
p=0,872. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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Figura 17: Contagem de células positivas para Caspase 3 nas vias 
aéreas. Os valores estão expressos como média ± EP. Não houve 
diferença estatisticamente significativa entre os grupos, p=0,472.  
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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5.7 Proporção de fibras de colágeno no parênquima pulmonar 
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Figura 18: Proporção de fibras de colágeno no parênquima pulmonar nos  
5 grupos experimentais. Os valores estão expressos como média ± EP. 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos, 
p=0,158. 
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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  5.8 Proporção de fibras elásticas no parênquima pulmonar 
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Figura 19: Proporção de fibras elásticas no parênquima pulmonar remanescente 
dos 5 grupos experimentais.  
Os valores estão representados como média ± EP. Sendo *p=0,004, comparado 
ao grupo Controle e **p<0,05 comparado aos grupos controle e Fumo/Elastase 2 
doses.  
(Controle n=9, Elastase n=9, Fumo n=10, Fumo/Elastase 1 dose n=10, 
Fumo/Elastase 2 doses n=10) 
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6. DISCUSSÃO  

 

No atual estudo, demonstramos que a associação de instilação de PPE 

e exposição à fumaça de cigarro foram suficientes para o desenvolvimento de 

enfisema pulmonar em camundongos, caracterizado pelo aumento dos 

espaços aéreos após apenas 2 meses de exposição à fumaça de cigarro, tanto 

para o grupo que utilizamos somente uma dose de PPE quanto para aquele em 

que utilizamos 2 doses desta elastase. Embora, não tenhamos observado 

diferença quanto ao grau de lesão tecidual entre os grupos que receberam 

diferentes doses de elastase, as análises funcionais e morfológicas 

apresentaram diferenças importantes. 

Apesar de haver aumento de LM nos dois grupos expostos à fumaça de 

cigarro em associação com instilação de PPE, este aumento ainda é inferior ao 

observado nos estudos que utilizam somente instilação de PPE em doses 

maiores (Anciães et al., 2011; Lopes et al., 2013; Ito et al., 2005), entretanto 

apresenta valores similares aos estudos que utilizam somente exposição ao 

tabaco por tempos bastante prolongados. A maioria dos estudos experimentais 

que utilizam somente a exposição à fumaça de cigarro demonstra que, apesar 

de um tempo médio de exposição considerado longo (por volta de 6 meses), a 

lesão tecidual decorrente ainda é considerada de grau leve, o que 

possivelmente corresponderia a um paciente com DPOC em estágio inicial, 

seguindo os critérios do GOLD (Wright et al., 1999).  

Em trabalho prévio desenvolvido em nosso laboratório observamos que 

após 6 meses de exposição com o mesmo equipamento e frequência de 

exposições semelhantes ao utilizado neste presente estudo (5 dias por 
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semana, 1 vez ao dia, 30 min) houve aumento de células inflamatórias, com 

predominância de macrófagos, diminuição de elastância e resistência teciduais, 

aumento de LM e de deposição de fibras colágenas (Toledo et al., 2012). Ao 

compararmos os valores de LM deste estudo prévio com o atual, observamos 

que enquanto o valor da média de LM no grupo Fumo 6 meses foi de 57,357 

(DP ±6,076), o valor médio de LM do grupo Fumo/Elastase 1 dose foi de 

51,581 (DP±4,246) e Fumo/Elastase 2 Doses foi de 53,116 (DP±1,190), não 

havendo diferença estatística quando comparados. Os valores médios de LM 

dos grupos Controle 6 meses e Controle 2 meses não apresentam diferença 

estatisticamente significativa. 

Em relação ao remodelamento das fibras, não observamos aumento de 

deposição de colágeno em nenhum dos grupos estudados, entretanto 

encontramos aumento de deposição de fibras elásticas no grupo 

Fumo/Elastase 1 dose comparado ao restante dos grupos. Na maior parte dos 

estudos desenvolvidos por nosso grupo (Lopes et al., 2008; Anciães et al., 

2011; Toledo et al., 2012) e descritos na literatura (Ito et al., 2005; Vlahovic et 

al., 1999), é relatado um aumento do depósito destas fibras, o qual ocorre 

devido ao processo de reparo tecidual. Entretanto existem diferenças quanto 

ao padrão de deposição dependendo do modelo experimental escolhido e do 

tempo analisado.  

Em estudo recente, demonstramos diferenças nos padrões de deposição 

dos subtipos de colágeno (Tipo I e Tipo III) e dos subcomponentes das fibras 

elásticas (fibrilina e elastina) quando comparamos os modelos de exposição à 

fumaça de cigarro e instilação de PPE. A instilação de PPE promove aumento 

da deposição de elastina e de colágeno tipo III após 28 dias, enquanto que 



 
57 

após 6 meses da exposição à fumaça de cigarro resulta em aumento de 

deposição de fibrilina e de colágeno tipo III, sendo que o aumento deste subtipo 

de colágeno atingiu valores mais altos que os encontrados para o modelo que 

utilizou PPE. Tais características revelam que o modelo de exposição à fumaça 

de cigarro apresenta um padrão de remodelamento mais imaturo comparado 

ao que utiliza PPE e isto se deve ao fato de, a exposição à fumaça de cigarro 

por vários meses todos os dias, promover uma inflamação crônica (Lopes et 

al., 2013). 

É possível que em nosso estudo, o tempo de exposição à fumaça de 

cigarro e as doses de PPE não tenham sido suficientes para proporcionar o 

aumento de depósito de fibras de colágeno. Quanto às fibras elásticas, o 

aumento da proporção destas foi detectado no grupo exposto à fumaça de 

cigarro que recebeu uma dose somente de PPE, o grupo que recebeu a 

mesma exposição ao fumo, mas com mais uma dose de PPE, não observamos 

o mesmo comportamento. Possivelmente isto tenha ocorrido devido às 

diferentes doses de PPE utilizadas; talvez nos animais que receberam duas 

instilações da solução de elastase, o parênquima leve mais tempo para 

demonstrar aumento de deposição de fibras.  

A medida da função pulmonar, embora não seja considerada a mais 

sensível para detecção de enfisema, especialmente em roedores, devido às 

dificuldades técnicas, é considerada importante para a caracterização da 

presença da doença em modelos experimentais, uma vez que em pacientes, o 

diagnóstico da doença é feito através de teste de função pulmonar para 

determinação do volume expiratório forçado após 1 segundo (VEF1) (Gold, 

2013).   
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Entretanto, em nosso estudo, não detectamos alteração em nenhum dos 

parâmetros avaliados através da avaliação da mecânica respiratória. Nem a 

exposição ao fumo, nem a instilação somente de PPE e nem mesmo a 

associação de ambas promoveu a diminuição de Htis, principal parâmetro 

utilizado em estudos experimentais de enfisema pulmonar. É possível que o 

grau de lesão tecidual encontrado no modelo experimental que utilizamos não 

tenha sido suficiente para promover alteração da função pulmonar. 

Anciães et al. (2011) desenvolveram um estudo temporal em 

camundongos, no qual faziam avaliações histológicas e funcionais para 

detecção da presença de enfisema após instilação intranasal de Papaína (6000 

UI/mg- Valdequímica Produtos Químicos - Brasil) diluída em solução fisiológica 

(NaCl 0,9%) com uma concentração de 20 mg/mL. Observaram que embora 

houvesse, ao longo do desenvolvimento da doença, alterações funcionais e 

morfológicas, estes últimos parâmetros foram mais sensíveis para detectar a 

presença do enfisema. Isto se deve ao fato de não terem detectado as 

alterações funcionais em todos os tempos nos quais foi demonstrado aumento 

de LM, comprovando a presença de enfisema.  

Acreditamos que os resultados obtidos com a utilização deste modelo 

experimental que associa exposição à fumaça de cigarro com instilação prévia 

de elastase reforçam ainda mais a hipótese do desequilíbrio protease/anti-

protease para o desenvolvimento do enfisema pulmonar.  Segundo esta teoria, 

as células inflamatórias que migram para o sistema respiratório em resposta a 

fatores exógenos como fumaça de cigarro e/ou poluentes, são responsáveis 

pela liberação de proteases, as quais estão envolvidas na destruição das fibras 
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constituintes do parênquima pulmonar e consequente perda de elasticidade 

pulmonar (Suki et al., 2003; Saetta et al., 2003). 

Os primeiros modelos experimentais descritos na literatura utilizavam a 

instilação de papaína para indução do enfisema pulmonar (Wright et al.,2008). 

Somente em 1990, Wright e colaboradores propuseram a utilização de um 

modelo experimental com exposição à fumaça de cigarro em cobaias 

(porquinhos-da-Índia). Os animais foram expostos a 10 cigarros por dia, 5 dias 

por semana, durante 1, 3, 6 e 12 meses. Após 3 meses observaram presença 

de um enfisema progressivo caracterizado por aumento de LM e redução de 

VEF1 demonstrando alterações funcionais, com migração de neutrófilos, 

macrófagos e linfócitos CD4+ para o trato pulmonar. No entanto, quando houve 

a interrupção da exposição, embora não tenha havido reversão do processo 

inflamatório, não se observou evolução deste (Wright et al., 1990; Meshi et al., 

2002; Wright et al., 2001).  

As cobaias são mais susceptíveis ao desenvolvimento do enfisema 

quando expostas ao fumo quando comparadas aos camundongos e ratos, além 

de apresentar maior facilidade para aquisição dos dados funcionais devido ao 

maior tamanho. No entanto, deixou-se de utilizar esta espécie nestes modelos 

devido ao alto custo e falta de ferramentas como anticorpos específicos para o 

avanço no entendimento dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da 

doença (Wright et al., 2008).  

As vantagens na utilização dos camundongos compreendem desde o 

menor custo e variedade de reagentes e anticorpos para estudos em biologia 

molecular e imunohistoquímica até a oportunidade de utilizar diferentes 

linhagens as quais podem sofrer manipulações genéticas para aumento da 
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susceptibilidade ao desenvolvimento do enfisema (Guerassimov et al., 2005; 

March et al., 2006; Takubo et al., 2002). 

O modelo de exposição à fumaça de cigarro é reconhecido por ser o que 

melhor mimetiza a fisiopatologia do enfisema observado em humanos, uma vez 

que se observa primeiro a instalação de um processo inflamatório para depois 

ocorrer a instalação da lesão tecidual. No entanto, o tempo prolongado de 

exposição requerido para a indução do enfisema e a presença de uma lesão do 

parênquima considerada leve comparada ao modelo de elastase (PPE) tem 

sido apontado como um problema para a utilização deste modelo (Lopes et al., 

2013). 

A utilização da instilação de PPE associada à exposição à fumaça de 

cigarro, possivelmente tornou os animais mais susceptíveis ao 

desenvolvimento do enfisema pulmonar. 

Para melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na patogênese 

do enfisema com a utilização deste modelo, avaliamos expressão de células 

positivas para macrófagos, MMP-12, caspase-3 e gp91Phox, tanto nas regiões 

próximas às vias aéreas quanto nas regiões mais distais do parênquima. É 

importante ressaltar que o alargamento dos espaços alveolares, em nosso 

estudo, foi observado somente nas regiões mais distais do parênquima, 

caracterizando um enfisema do tipo panacinar. Entretanto, optamos por avaliar 

as marcações específicas descritas acima, tanto em vias aéreas quanto em 

porções mais distais para verificar se independentemente da lesão tecidual 

encontrada, verificaríamos diferenças nos padrões inflamatórios nas duas 

regiões analisadas. 
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Para nossa surpresa, apesar de termos encontrado aumento da 

densidade de macrófagos nas vias aéreas tanto para o grupo Fumo/Elastase 1 

dose quanto para o Fumo/Elastase 2 doses, comparados aos outros grupos, 

encontramos aumento de células positivas para MMP-12 somente na região do 

parênquima para o grupo Fumo/Elastase 2 doses, dado este que corrobora 

com o achado de aumento de densidade de macrófagos no parênquima 

somente no grupo Fumo/Elastase 2 doses. 

Já está demonstrado em modelos de indução de enfisema com 

utilização de proteases que há migração de macrófagos para regiões que 

sofrem lesão e que os fragmentos de elastina exercem uma atividade 

quimiotática para os monócitos (Houghton at al., 2006). Em pacientes 

enfisematosos, estas células encontram-se em paredes alveolares destruídas 

(Barnes, 2003). 

A MMP-12 é liberada predominantemente por macrófagos e é 

considerada uma das principais enzimas envolvida na destruição de elastina e 

consequente desenvolvimento do enfisema em roedores (Chaudhuri et al., 

2012; Churg et al., 2012). Camundongos manipulados geneticamente, 

deficientes em MMP-12, quando expostos a um protocolo de exposição à 

fumaça de cigarro, não apresentam aumento do número de macrófagos e 

também não desenvolvem enfisema após o período de exposição (Hogg et al., 

2002; Hautamaki et al., 1997). 

Já, as análises referentes à expressão de gp91Phox, demonstram que 

somente a exposição à fumaça de cigarro promoveu aumento do mecanismo 

de estresse oxidativo tanto nas regiões próximas às vias aéreas quanto nas 

regiões mais distais do parênquima e que houve diferenças nas respostas 
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encontradas nos diferentes compartimentos entre os grupos que foram 

expostos à fumaça de cigarro, mas que receberam diferentes doses de 

elastase. Observamos aumento da expressão de gp91Phox em vias aéreas e 

parênquima dos indivíduos que pertenciam ao grupo Fumo/Elastase 1 dose, 

enquanto que os do grupo Fumo/Elastase 2 doses apresentaram aumento da 

expressão deste marcador somente no parênquima. 

Com o processo inflamatório e migração de macrófagos ocorre uma 

maior liberação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio que 

levam ao estresse oxidativo, geralmente por haver um desequilíbrio entre 

oxidantes e antioxidantes. Em fumantes, os macrófagos alveolares liberam 

mais EROs que em não fumantes e a capacidade antioxidante do plasma está 

reduzida (Wright et al., 1999). O aumento da liberação de EROs traz 

consequentemente o aumento da oxidação de antiproteases como a α1–AT, 

podendo assim ativar as MMPs, aumentando a proteólise (Barnes, 2003). 

Desta forma acreditamos que a lesão tecidual encontrada no grupo 

Fumo/Elastase 2 doses seja consequência tanto do aumento da migração de 

macrófagos e da liberação de MMP-12 quanto da presença de estresse 

oxidativo. Enquanto que no grupo Fumo/Elastase 1 dose a destruição tecidual 

mais distal pode ser explicada somente pelo aumento da expressão de 

gp91Phox, indicando aumento do mecanismo de estresse oxidativo. 

O modelo experimental proposto por nós reforça a importância dos 

mecanismos de inflamação, com a participação de macrófagos e da MMP-12, e 

do mecanismo do estresse oxidativo na patogênese do enfisema pulmonar. As 

diferenças encontradas nos grupos que foram expostos à fumaça de cigarro e 

que receberam diferentes doses de PPE chamam a atenção mais uma vez 
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para a importância de se entender bem os diferentes tipos de modelos 

experimentais propostos na literatura para a escolha destes para um 

determinado estudo. 

É importante ressaltar que a instilação de elastase, em dose menor do 

que a utilizada na literatura, não foi suficiente para promover tanto o processo 

inflamatório quanto destruição tecidual, mas somente para promover um 

desequilíbrio entre proteases e as anti-proteases endógenas. 

Apesar do tempo reduzido de exposição à fumaça de cigarro, o grau de 

lesão do parênquima obtido neste estudo atual, através da avaliação de LM, foi 

semelhante aos resultados apresentados na literatura após tempos 

prolongados de exposição. Entretanto, ainda assim, não é um modelo de 

exposição única e somente à fumaça de cigarro para indução do enfisema 

pulmonar. 



 
64 

7. CONCLUSÕES 

 

A utilização de PPE em associação à exposição à fumaça de cigarro 

resultou em lesão do parênquima com aumento de LM, em um tempo menor do 

que os descritos em outros estudos que utilizam somente exposição ao fumo. 

Além disto, a lesão encontrada independentemente da dose de PPE 

utilizada foi semelhante as descritas na literatura em estudos que utilizam 

tempos prolongados de exposição à fumaça de cigarro 

 A instilação de elastase pancreática de porco antes do início da 

exposição à fumaça de cigarro aumentou a susceptibilidade ao 

desenvolvimento do enfisema, provavelmente por ter aumentado o 

desequilíbrio protease/anti-protease, comprovado pelo aumento de macrófagos 

em vias aéreas e parênquima, de células positivas para MMP-12 no 

parênquima  e pela presença de estresse oxidativo observado pelo aumento de 

células positivas para gp91Phox no parênquima, nos animais que receberam 2 

instilações de PPE. Enquanto que uma instilação apenas, apesar de ter 

promovido aumento de macrófagos nas vias aéreas, não promoveu aumento 

de MMP-12, mas aumento da expressão de gp91Phox em vias aéreas e 

parênquima. 
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