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 RESUMO 
 

 

Yoshizaki K. Efeitos da participação de esteroides-like provenientes da poluição 

atmosférica no epitélio das vias aéreas em camundongos machos e fêmeas. 

[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

O epitélio nasal é a primeira porção do sistema respiratório a entrar em contato 

com o ambiente externo. Partículas da poluição do ar, principalmente os 

compostos orgânicos absorvidos, podem atuar como liberadores endócrinos. O 

receptor aril hidrocarboneto (AhR) é um importante competidor dos receptores 

de estrógeno-β (ERβ) que regulam a transcrição do gene para enzimas de 

metabolização xenobióticas (enzimas do citocromo P450). O objetivo deste 

estudo é identificar e quantificar ERβ, AhR, CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1 e o 

perfil de muco no epitélio nasal de camundongos machos e fêmeas em 

diferentes fases do ciclo estral. Camundongos BALB/c machos (n=32) e 

fêmeas (n=84) foram expostos ao ar ambiente e ao MP2,5 concentrado a 600 

μg.m-³ em um concentrador de partículas ambientais (CPAs). As fêmeas foram 

divididas de acordo com as fases do ciclo estral: proestro, estro e diestro. O 

epitélio nasal foi avaliado por RT-PCR e imuno-histoquímica para análise de 

expressão de ERβ (proteína), Erβ-1 e Erβ-2 (gene), AhR (proteína e gene) e 

Cyp1a1, Cyp1a2 and Cyp1b1 (gene). A quantificação de muco neutro - Periodic 

Acid Schiff’s (PAS+) e ácido - Alcian Blue (AB+) foi avaliada por morfometria. 

As exposições foram realizadas durante 5 dias/semana, por 45 ± 55 dias. A 

expressão de Erβ-2 RNAm apresentou diferenças em resposta à exposição ao 

CPAs (p=0,016), bem como uma diminuição em fêmeas, quando comparadas 



aos camundongos machos (p=0,036). A expressão de Cyp1b1 RNAm foi 

significantemente menor no grupo exposto ao CPAs, em relação ao grupo 

exposto ao ar ambiente nas fêmeas em diestro (p=0,036). A expressão de Erβ 

foi aumentada no epitélio nasal de fêmeas em estro expostas ao CPAs 

(p=0,005) e a expressão de AhR foi menor em fêmeas em proestro expostas 

ao CPAs (p=0,048). A exposição ao CPAs levou ao aumento do conteúdo de 

muco ácido em camundongos machos (p=0,048), o qual diminuiu em fêmeas 

(p=0,040), quando comparados ao grupo ar ambiente. Este estudo mostrou 

que houve diferentes respostas à exposição à poluição do ar no epitélio nasal 

entre machos e fêmeas, e que essas diferenças podem estar relacionadas com 

a predisposição de fêmeas apresentarem maior suscetibilidade a doenças 

respiratórias das vias aéreas. 

 

Descritores: Poluição do ar, epitélio nasal, identidade de gênero, receptor beta 

de estrogênio, receptor aril hidrocarboneto, sistema enzimático do citocromo P-

450, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, camundongos. 

 



SUMMARY 

Yoshizaki K. Effects of the participation of steroid-like compounds from air 

pollution in the airway epithelium of male and female mice. [Tese]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 

 

The nasal epithelium is the first portion of the respiratory system to reach 

contact with the external environment. Air pollution particles, mainly the organic 

compounds absorbed into them, may act as endocrine releasers. The aryl 

hydrocarbon (AhR) receptor is an important competitor of estrogenic receptors-

β (ERβ) that regulate transcription of gene coding for xenobiotic-metabolizing 

enzymes (cytochrome P450 enzymes). The aim of this study is to identify and 

quantify in the nasal epithelium of male and female mice in different estrous 

cycle phases related with ERβ, AhR, CYP1A1, 1A2, 1B1 and the mucus profile. 

Male (n=32) and female (n=84) BALB/c mice were exposed to ambient air and 

PM2.5 concentrated at 600 μg.m-³ in an ambient particle concentrator with a 

particulate matter diameter of 2.5 µm (PM2.5).  Females were subdivided in 

three estrous cycles: proestrus, estrus and diestrus. Nasal epithelium was 

evaluated through RT-PCR and immunohistochemistry for the expression of 

ERβ (protein), Erβ-1 and Erβ-2 (gene expression), AhR (protein and gene 

expression) and Cyp1a1, Cyp1a2 and Cyp1b1 (gene expression). Morphometry 

was applied for evaluation of mucus profile: acid - Alcian Blue (AB+) and neutral 

– Periodic Acid Schiff’s (PAS+). Exposure happened for 5 days/week, for 45 ± 

55 days. There were differences in Erβ-2 mRNA in response to exposition to 

CPAs (p=0.016), and a significant decrease in female compared male mice 

(p=0.036). Cyp1b1 mRNA was significantly smaller in the CPAs-exposed group 



compared with the ambient air group in diestrus female mice (p=0.036). The 

ERβ expression increased in the nasal epithelium of CPAs-exposed females in 

the estrus cycle (p=0.005), and the AhR expression decreased in the proestrus 

cycle of CPAs-exposed females (p=0.048). The exposure to the CPAs led to an 

increase in the acidic content of mucus in male mice (p=0.048), and decreased 

in female mice (p=0.040), compared to the ambient air group. This study 

showed there were different responses in the nasal epithelia of male and female 

mice exposed to air pollution, which could be related to the predisposition of the 

females to present more susceptibility to airway respiratory diseases. 

 

Descriptors: Air pollution; nasal epithelium; gender identity; estrogen receptor 

beta; aryl hydrocarbon receptor (AhR); cytochrome P-450 enzyme system; 

hydrocarbon polycyclic aromatic; mice. 
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1. Introdução 

 

Tem-se observado um recente aumento de doenças inflamatórias 

pulmonares tais como a asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 

fibrose cística (FC). Embora essas condições apresentem distintas 

fisiopatologias, as mulheres apresentam maior prevalência à morbidade e 

mortalidade com relação a essas doenças (Han et al., 2007; Wise, 1997). Por 

exemplo, nos Estados Unidos (EUA), mais de 60% de todos os pacientes 

adultos com asma são mulheres, e, em relação ao sexo masculino, asmáticas 

são 50% mais propensas a realizar consultas médicas, têm 35% a mais de 

probabilidade de sofrer internações e são 40% mais propensas a morrer de 

asma (Centers for Diseases Control and Prevention, 2010).  

Embora os homens tenham maior prevalência de DPOC do que as 

mulheres, o aumento de taxas de tabagismo em mulheres nas últimas décadas 

tem sido associado com o aumento de taxas de DPOC em mulheres (Wise, 

1997). Em 2000, pela primeira vez, o número de mulheres que morrem de 

DPOC nos EUA superara o número de homens (Han et al., 2007). Mesmo nos 

casos em que o cigarro esteja envolvido, mulheres desenvolvem a DPOC após 

fumar um número menor de cigarros durante a vida (ou seja, menos maço/ano 

de tabaco) (Gillum et al., 2005) e são de duas a três vezes mais propensas a 

hospitalizações do que os pacientes do sexo masculino (Prescott et al., 1997). 

Entre os familiares de primeiro grau de pacientes com DPOC grave, as 

mulheres que fumam demonstram menor função pulmonar em relação aos 

parentes fumantes do sexo masculino (Silverman  et al., 2000). Em pacientes 

com DPOC grave, com dependência de oxigênio, as mulheres têm um 
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aumento de 50% no risco de mortalidade em comparação com os homens 

(Machado et al., 2006). Por fim, embora fibrose cística seja uma doença 

genética rara que afeta tanto homens como mulheres, por razões pouco 

conhecidas em grande parte, os pacientes do sexo feminino têm expectativa de 

vida menor em comparação aos doentes do sexo masculino (Townsend et al., 

2012). Coletivamente, esses dados epidemiológicos sugerem que o gênero 

feminino é um fator de risco significativo para a morbidade e mortalidade em 

doenças inflamatórias pulmonares e levantam a possibilidade de que os 

hormônios relacionados com o sexo possam ser importantes na mediação da 

progressão da doença na asma, DPOC e FC, embora os mecanismos pelos 

quais isso ocorre possam ser diferentes entre essas doenças . 

Uma exposição por períodos longos a altos níveis de partículas e gases 

da poluição atmosférica tem um grande efeito na saúde de humanos e animais, 

principalmente no sistema cardiorrespiratório (Pope et al., 2004; Delfino et al., 

2005). Esse impacto na saúde tem também sido associado com o sistema 

endócrino, interferindo no desenvolvimento fetal (Srám et al., 2005) e com a 

diminuição na fertilidade masculina (De Rosa et al., 2003). O exato mecanismo 

ligado a esse fenômeno ainda permanece com várias lacunas. Uma hipótese 

está relacionada a substâncias químicas liberadas pelas partículas da poluição 

atmosférica (Sioutas et al., 2005), agindo como liberadoras endócrinas 

(Clemons et al., 1998; Watanabe, Kurita, 2001; Wang et al., 2004; Sidhu et al., 

2005; Klein et al., 2006; Wenger et al., 2009). As partículas interfeririam com o 

funcionamento normal do sistema endócrino pela mimetização ou 

antagonização dos hormônios ou/e modulação das respostas hormonais 
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(Damstra et al., 2002), podendo levar a efeitos adversos à saúde como a 

liberação de esteróides gonadais, como estrógenos. 

O efeito da exposição crônica à poluição do ar na reprodução foi 

previamente estudado na cidade de São Paulo (Mohallem et al., 2005;  

Lichtenfels et al., 2007). Esses estudos observaram que a exposição a níveis 

ambientais de poluição afetou a reprodução, como a diminuição do número de 

fetos e diminuição da razão homem/mulher, nos estudos experimentais em 

camundongos expostos ao ar da cidade de São Paulo durante o período de 

exposição de 4 meses no ano de 2001. Os estudos ainda mostraram uma 

diminuição na qualidade do sêmen em homens que trabalham em situações 

expostas ao tráfico urbano (De Rosa et al., 2003). A poluição do ar também 

interfere no ciclo estral, como foi observado por Veras et al. (2009), em 

camundongos expostos dentro de uma câmara de exposição, que aumentaram 

o número de dias do ciclo em estro. 

Há evidência de que os hidrocarbonos policíclicos aromáticos (HPAs) 

apresentam similaridades estruturais com os hormônios esteroides, como o 

estrogênio, primeiramente descrita por Clemons et al. (1998) e posteriormente 

confirmada por outros dois estudos in vitro (Wang et al., 2004; Klein et al., 

2006). A semelhança estrutural pode ser observada na  . Vários hidroxi-

HPAs, como os derivados hidroxilados de benzo[a]pireno e criseno, têm 

mostrado possuir atividade estrogênica (Hayakawa et al., 2007). 
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Figura 1. Estrutura molecular e potencial relativo de 17-estradiol (1) e hidroxi-HPAs 
(2-6) exibindo in vitro estrogenicidade. Os hidroxi-HPAs são: 1-hidroxonaftaleno (2), 2-
hidroxonaftaleno (3), 2-hidroxifenatrene (4), 2-hidroxocriseno (5) e 1-hidroxipireno (6). 
(Wenger et al., 2009). 

 

 

 

Portanto, a hipótese de que hidroxi-HPAs contribuem de alguma forma 

para a atividade estrogénica foi previamente observada em partículas do 

ambiente (Clemons et al., 1998; Wang et al., 2004; Klein et al., 2006). Na 

atmosfera, hidroxi-HPAs são formados por oxidação secundária de HPA na 

fase gasosa, envolvendo radicais hidroxi (OH •) durante os dias e radicais de 

nitrato (NO3 •) durante a noite (Vione et al., 2004). Durante a noite, hidroxi-

HPAs podem ainda reagir a nitro-oxi-HPAs. Hidroxi-HPAs são geralmente 

menos voláteis do que o progenitor HPA e tendem a ser mais associados com 

o material particulado (Vione et al., 2004). Além de processos atmosféricos, 

hidroxi-HPAs e seus precursores são emitidos diretamente a partir de 

processos de combustão e são encontrados, por exemplo, em escape de 

motores a diesel (Sidhu et al., 2005; Heeb et al., 2008). Além disso, HPAs 

hidroxilados podem ser formados nos organismos após a ingestão de HPAs 

parenterais, através de biotransformação catalisada pelo citocromo P450 (CYP) 
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(Charles et al., 2000; Fertuck et al., 2001; van Lipzig et al., 2005). In vitro, a 

estrogenicidade observada com determinados HPAs é suspeita de ser 

predominantemente formada por seus metabolitos hidroxilados nas células 

expostas (Charles et al., 2000; Fertuck et al., 2001; van Lipzig et al., 2005). 

No Brasil, a população urbana é afetada pela poluição do ar emitida 

pelos veículos. No entanto, cada cidade tem uma característica específica de 

emissão. A região metropolitana de São Paulo tem a maior frota de veículos no 

Brasil, com mais de sete milhões de veículos. Veículos com mais de 10 anos 

de idade representam 50% da frota e são responsáveis pela maioria das 

emissões. O relatório da CETESB (2012) indica que, em São Paulo, mais de 

85% das emissões de monóxido de carbono (CO), compostos orgânicos 

voláteis (VOC) e óxido de nitrogênio (NOx) são derivadas de fontes móveis 

(CETESB, 2012).  

A poluição do ar por compostos orgânicos é avaliada por análise de 

indicadores de classes contaminantes, como hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs), bifenilos policlorados (PCBs) ou pesticidas organoclorados 

(OCPs). A contaminação do ar consiste de complexas misturas químicas que 

poderiam produzir efeitos potencialmente tóxicos.  

A mucosa nasal é a primeira porção do sistema respiratório a entrar em 

contato com o meio ambiente e, portanto, com a poluição atmosférica. Além 

disso, o epitélio nasal sofre a interferência do controle hormonal e um número 

considerável de sintomas nasais tem sido descrito em associação com 

mudanças hormonais (Toppozada et al., 1981). Há evidências na literatura 

mostrando uma relação entre hormônios ovarianos e mudanças na fisiologia do 

ciclo estral (Navarrete-Palacios et al., 2003). Saldiva et al. (1995) 
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demonstraram diferenças entre ratos machos e fêmeas relacionadas ao 

clearance mucociliar, reologia do muco e morfometria quando expostos à 

poluição urbana. Diferenças foram observadas no clearance ciliar e na reologia 

do muco em machos que apresentaram maior quantidade de glicoproteínas 

ácidas estocadas no epitélio nasal do que em que fêmeas em estro.  

 

 

1.1 Epitélio Nasal 

 

Como já mencionado, a primeira porção do sistema respiratório a entrar 

em contato com o meio externo e, consequentemente, com a poluição 

atmosférica, é o nariz (Schawab et al., 1998), a primeira barreira mecânica 

contra vários agentes nocivos inalados (Takizawa, 1998).  

Em humanos, a mucosa nasal consiste de uma lâmina, uma membrana 

basal e um epitélio. Na região anterior da cavidade nasal, próximo à concha 

inferior, três tipos de epitélio estão presentes: epitélio escamoso, epitélio celular 

cúbico estratificado e epitélio pseudo-estratificado, com poucas células ciliadas. 

Entre a concha média e a concha inferior da mucosa nasal, o epitélio é 

tipicamente respiratório. 

Normalmente, o epitélio nasal dos ratos é composto de células basais, 

células indiferenciadas, células ciliadas e células caliciformes produtoras de 

muco ou células mucosas. Esse epitélio tem a aparência de um epitélio colunar 

pseudo-estratificado. Quando submetidas à lesão, as células ciliadas 

desaparecem e são substituídas por células mucosas, resultando em um 

epitélio com hiperplasia de células caliciformes (Kuiper et al., 1998) (Figura 2).  
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Figura 2. Respostas de células secretoras das vias aéreas (adaptado de Rose; 
Voynow, 2006). 

 
 

 

Há trabalhos na literatura mostrando uma relação entre os hormônios 

ovarianos e alterações na fisiologia nasal. Desde o século XIX observa-se que 

o ciclo menstrual e a gravidez têm um efeito sobre a vascularização nasal e a 

secreção de muco (Holmes et al., 1950, Robinson et al., 2007). Durante a 

gravidez, o nível de estrógeno e de progesterona aumenta consideravelmente 

e estima-se que mais de 40% das mulheres sofram de rinite na gestação 

(Bende et al., 1999). Estudos ao longo dos últimos 30 anos têm indicado uma 

ligação entre as alterações hormonais que ocorrem na gravidez e sintomas 

nasais. (Ellegard, Karlsson, 1999; Bende et al.,1999 ; Philpott et al., 2004). 
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Navarrete-Palacios et al. (2003) investigaram se poderia haver uma 

relação entre as características citológicas do epitélio nasal de mulheres e a 

fase do ciclo menstrual. Os resultados do estudo indicaram uma correlação 

entre a fase do ciclo menstrual e a característica citológica do epitélio nasal e o 

trato reprodutivo feminino. Houve predominância de células cornificadas 

durante a fase folicular e células epiteliais arredondadas durante a fase lútea, 

mostrando uma correlação entre as características citológicas do lavado 

vaginal e das células do epitélio nasal com os estágios do ciclo (Navarrete-

Palacios et al., 2003). Esses estudos são inéditos nesse campo e a 

demonstração e descrição de uma relação entre ciclo menstrual e as 

características do epitélio nasal poderiam ser úteis na compreensão de 

sintomas nasais associados com o ciclo reprodutivo feminino e a associação 

entre volume celular e estado hormonal geral.  

 

1.2 Xenobióticos 

Os efeitos dos compostos da poluição do ar responsáveis pela 

metabolização enzimática do tecido nasal são particularmente interessantes 

devido ao papel do epitélio nasal como local de contato inicial com produtos 

tóxicos inalatórios, em concentrações maiores que as encontradas em outros 

tecidos. 

Xenobióticos são substâncias químicas naturais ou artificiais estranhas 

ao organismo. Os poluentes e produtos industriais são alguns exemplos de 

agentes que necessitam de uma metabolização endócrina. Em seu estado 

natural ou biotransformados, os xenobióticos podem afetar a integridade do 

DNA. O metabolismo dos xenobióticos é catalisado por um conjunto de 
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enzimas que também estão envolvidas na metabolização de substratos 

endógenos, como hormônios esteróides, ácidos graxos e ácidos biliares. Essas 

enzimas são predominantemente encontradas em tecidos altamente expostos 

a xenobióticos, como fígado, pulmões, intestinos e rins. A inativação de 

xenobióticos possibilita a preservação da integridade celular (Wilkinson; 

Clapper, 1997).  

O processo de detoxificação é composto por duas fases, baseadas em 

suas prioridades funcionais. Nas reações da Fase I (metabolismo oxidativo), as 

enzimas ativam o xenobiótico, tornando-o mais eletrolítico e mais reativo. As 

enzimas são mediadas pelo complexo citocromo P450, e um grupo polar é 

introduzido na molécula, o que aumenta a hidrossolubilidade, tornando-as 

adequadas para as reações de conjugação (Fase II). Nas reações da Fase II, 

os compostos modificados pelas reações da Fase I reagem com um substrato 

endógeno, produzindo compostos conjugados hidrossolúveis e facilitando sua 

excreção (Rushmore; Kong, 2002). 

Em humanos, as principais enzimas pertencentes à família CYP1 são: 

CYP1A1, CYP1A2 e CYP1B1. CYP1A é a enzima mais ativa que catalisa a 

bioativação aos agentes mutagênicos de muitos HPAs, como o benzo (a) 

pireno, bem como de várias aminas heterocíclicas (Iba et al., 2000). Devido a 

sua afinidade com diversos substratos, essa enzima apresenta importância no 

processo de detoxificação. A atividade do citocromo P450 é influenciada por 

vários fatores, tais como genética, nutrição e a exposição prévia a outros 

produtos químicos (Ioannides, Parke, 1993; Parke, Ioannides, 1994; Kroemer, 

Eichelbaum, 1995). A CYP1A2 metaboliza uma grande variabilidade de 

fármacos. CYP1A1 e 1A2 são as principais enzimas responsáveis para a 
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bioativação de benzo(a) pireno (B[a]P) (Ma et al., 2007). Na presença de 

hidrolase, CYP1A1/1A2 e 1B1 catalisam a conversão de B[a]P em 7-8-epóxido 

e, consequentemente, para 7-8-diidrodiol, e ambas as enzimas podem tornar-

se metabolicamente ativas. 

A CYP1B1 metaboliza numerosos HPAs, bem como as aminas N-

heterocíclica, arilaminas e outros carcinógenos. A expressão de CYP1B1 é alta 

em células endoteliais dos vasos, da próstata, do útero, da camada epitelial da 

cabeça e do pescoço, em vários tipos de tumores e no córtex adrenal. (Nebert 

et al., 2004).  

O efeito da fumaça de cigarro no citocromo P450 no nariz tem sido 

pouco investigado e, aos poucos, surge conhecimento de outros possíveis 

efeitos que induzem o P450 no nariz (Wardlaw et al., 1998).  

Trabalhos anteriores relatam diferentes respostas à exposição ao 

naftaleno, composto pertencente aos HPAs, em relação ao gênero. Uma 

exposição crônica ao vapor naftaleno resulta no aumento de incidência de 

carcinomas pulmonares brônquico-alveolares, em camundongos fêmeas (NTP, 

1992). Diferenças de gênero foram também observadas após a administração 

de naftaleno. Camundongos fêmeas (aleatórias, fase do ciclo estral 

indeterminada) apresentam respostas diferentes, com início precoce e 

extensão da lesão epitelial das vias respiratórias, em relação aos machos, 

quando submetidos à mesma dose (Van Winkle et al., 2002).  Além disso, os 

subcompartimentos pulmonares de camundongos fêmeas metabolizam o 

naftaleno mais rapidamente, com uma maior proporção de formação de 

metabólito diidrodiol do que os dos machos (Stelck et al., 2005). 
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1.3 Receptores de estrógeno 

 

Os receptores de estrógeno (estrogen receptors – ER) pertencem à 

superfamília dos receptores nucleares para fatores de transcrição (Giangrande; 

Macdonnel, 1999). O mecanismo de ação dos receptores de estrógeno pode 

ser representado esquematicamente como na Figura 3. Enquanto não estão 

ligados aos estrógenos, os receptores permanecem inativos, não interferindo 

com a transcrição do ácido desoxirribonucleico (DNA) celular. Quando o 

estrógeno se liga aos receptores de estrógeno, estes sofrem mudanças em sua 

conformação de monômeros para dímeros. Os dímeros acoplam-se a regiões 

específicas do DNA celular, denominadas elementos de resposta aos 

estrógenos. Essas regiões do DNA localizam-se nas proximidades do 

segmento que contém a sequência promotora da transcrição de um gene 

(Kurebayashi et al., 1997). 
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Figura 3. Representação esquemática do mecanismo de ação celular dos receptores 
de estrógeno.  

 

 

 

Os ER encontrados na mucosa nasal são de dois subtipos (ERα, ERβ) e 

pertencem à superfamília de receptores nucleares. Funcionam como um 

ligante, induzindo um fator de transcrição e mediando os efeitos do estrógeno 

natural, dos quais o 17β-estradiol (E2) é o principal estrogênio endógeno. Os 

estrógenos regulam o crescimento, a diferenciação e o funcionamento de 

diferentes tecidos-alvo (Villeneuve et al., 1998; Wenger et al., 2009). 

Durante a secreção de hormônios, a expressão de receptores de 

estrógeno e progesterona é influenciada por fatores imunológicos, mostrando 

que há uma correlação entre o sistema endócrino e o sistema imunitário (Talal 

et al., 1987; Farina et al., 1996; Piccinni et al., 1995; Stübner et al., 1999).  

Toppozada et al. (1981) observaram, por meio de microscopia eletrônica e 

análise histoquímica, alterações na mucosa nasal causadas por hormônios 

sexuais femininos em mulheres grávidas que sofrem de rinite alérgica. Konno 
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et al. (1986) demonstraram em cobaias que a gravidez induziu um significante 

decréscimo na densidade de receptores α1-adrenérgicos na mucosa nasal e 

que a aplicação de estrógeno em cobaias não grávidas aumentou a densidade 

de receptores muscarínicos, enquanto que a progesterona diminuiu essa 

concentração, o que sugere que mudanças hormonais femininas no epitélio da 

mucosa nasal facilitam o desenvolvimento de sintomas de hiper-reatividade 

nasal.  

No entanto, as vias pelas quais os hormônios agem sobre a mucosa 

ainda são contestadas e, embora tenham sido objeto de vários estudos 

(Krasnow et al., 1996; Hamano et al., 1998), mais esclarecimentos são ainda 

necessários. 

Em 2004, Shirasaki et al. demonstraram a presença de altas 

quantidades de receptores de glicocorticoide dentro de todas as células da 

mucosa nasal (células epiteliais, glândulas submucosas e leucócitos 

inflamatórios) e de receptores de estrógeno- principalmente em mastócitos e 

receptores de estrógeno β em glândulas submucosas. Mais tarde, Philpott et al. 

(2008) demonstraram, por meio da técnica de imuno-histoquímica, que 

receptores de estrógeno β estavam presentes nas glândulas submucosas de 

24 das 25 biópsias feitas em pacientes com rinite alérgica, e que houve uma 

relação positivamente significante entre o número de receptores de estrógeno β 

e sintomas nasais. Além disso, a expressão dos receptores de estrógeno 

pareceu não estar relacionada ao sexo, história de fumo, status hormonal, 

idade ou atopia. 
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1.4 Receptor Aril Hidrocarboneto 

 

Os xenobióticos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs), estão presentes no meio ambiente (Chopra; Schrenk, 2011). HPAs são 

distribuídos principalmente como resultado das atividades humanas ou 

fenômenos naturais, e exercem seus efeitos biológicos através do receptor aril 

hidrocarbono (AhR). A ativação do AhR pode iniciar uma série de mudanças na 

expressão gênica, que pode levar à carcinogenicidade e à indução de enzimas 

de biotransformação, tais como citocromo P450 1A (CYP1A) (Mandal, 2005).  

O receptor aril hidrocarboneto (AhR- aryl hydrocarbon receptor) e seu 

par nuclear, o translocador nuclear receptor de aril hidrocarboneto (ARNT- aryl 

hydrocarbon receptor nuclear translocator), são expressos no trato reprodutivo 

de fêmeas em uma grande variedade de espécies. Várias indicações sugerem 

que o AhR poderia representar um papel importante na fisiologia da 

reprodução. Como exemplo, modelos animais AhR-knockout demonstraram 

uma quantidade de deficiências reprodutivas incluindo a morte de fêmeas 

durante a gravidez e a lactação (Fernandez-Salguero et al., 1997). 

Outro estudo sobre AhR apontou-o como regulador transcripcional dos 

genes que codificam as enzimas metabolizadoras de xenobióticos, como as 

dos citocromos P450 ou CYP, principalmente em células do fígado (Hillegass et 

al., 2006). A ligação de AhR-ARNT ativa o complexo para seu sítio de 

reconhecimento específico no DNA, “elemento responsivo ao xenobiótico” 

(XRE), dentro da região promotora dos genes, o que resulta no aumento de 

sua transcrição (Denison et al., 1988). Para entendermos a função de AhR, por 

exemplo, a droga 2, 3, 7, 8 -tetracloro-dioxina-dibenzeno (TCDD) induz a 
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transcrição de CYP1A1 porque esse gene codifica enzimas do citocromo P450 

1A1, o qual oxigena vários xenobióticos como parte de seus passos para 

detoxificação (Conney, 1982). Embora a ativação transcripcional de membros 

da família do P450 pelo ligante AhR seja  bem conhecida, novas rotas de ação 

de mediação do AhR têm sido propostas. CYP1A1, 1A2 e 1B1 mostraram ser 

uma família de enzimas no metabolismo pró-carcinógeno, como 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), nitro-HPAs, aril e arilalaminas 

heterocíclicas, que podem ser encontrados na poluição atmosférica (Hayakawa 

et al., 2007).  

Responsáveis por casos de contaminação ambiental, os HPAs 

pertencem a uma classe de produtos químicos originados no petróleo, na 

combustão incompleta ou pirólise de materiais contendo carbono e hidrogênio. 

A prevalência de doenças alérgicas vem aumentando com o passar dos anos. 

A exposição a xenobióticos ambientais (substâncias químicas naturais ou 

artificiais estranhas ao organismo) é descrita como um dos fatores de risco ao 

desenvolvimento de atopia e asma (Arruda et al., 2005). O trato respiratório é 

um dos tecidos que entram em contato com esses produtos químicos exógenos 

presentes em escapamento de automóveis e fumaça de cigarro. Na mucosa 

nasal, o estrógeno apresenta efeito vasodilatador em estudos com ratos. 

 

1.5  Ciclo estral de camundongos 

 

Em razão da curta duração de seu ciclo estral, camundongos fêmeas 

constituem um bom modelo para o estudo das alterações que ocorrem durante 

o ciclo reprodutivo. O ciclo estral de camundongos fêmeas tem duração média 
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de quatro a cinco dias e é caracterizado por quatro fases: proestro, estro, 

metaestro e diestro, as quais podem ser determinadas pelos tipos celulares 

observados no lavado vaginal (Marcondes et al., 2002). O ciclo estral 

corresponde ao ciclo ovariano que é dividido em fase folicular e fase 

periovulatória. 

1) Fase folicular: Compreende as fases diestro e metaestro. O ciclo 

ovariano inicia-se com o desenvolvimento de folículos de oócitos no 

ovário. Baixas concentrações de hormônio folículo-estimulante (FSH) da 

pituitária estimulam o desenvolvimento folicular. Há também aumento de 

esteroidogênese nessa fase, causada pela estimulação de hormônio 

luteinizante (LH). O nível de 17β-estradiol aumenta gradualmente nessa 

fase. No camundongo, tem a duração de 2 dias. O primeiro dia é 

chamado de metaestro, e o segundo dia de diestro.  

2) Período periovulatório: Compreende a fase de proestro. O período 

antes e depois da ovulação é dinâmico. O 17 β-estradiol aumenta 

rapidamente, agindo no cérebro para desencadear a liberação de 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), que induz aumento de LH 

pela pituitária, que induz a ovulação. A progesterona aumenta algumas 

horas antes da ovulação e contribui para esse processo. No 

camundongo, essa fase é classificada como proestro (Becker et al., 

2005). O 17β-estradiol máximo liberado pelo ovário inicia-se 18 horas 

antes da ovulação e, no soro, os valores de 17β-estradiol podem 

alcançar o pico de 50 a 150 pg/ml, cerca de 6 a 12 horas antes da 

ovulação (Becker et al., 2005). Um significativo aumento de 

progesterona ocorre de 4 a 6 horas após o aumento de 17β-estradiol, 
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durante a tarde de proestro. Uma vez que LH e progesterona são 

liberados para a circulação, a ovulação ocorre após 10-12 horas. Um 

aumento significativo da progesterona ocorre de 4 a6 horas após o 

aumento de 17β-estradiol, durante a tarde de proestro. A concentração 

de progesterona no soro, no pico de proestro, é de cerca 25-50 ng/ml. 

Uma vez que o hormônio luteinizante (LH) e a progesterona são 

liberados para a circulação, a ovulação ocorre de 10 a 12 horas mais 

tarde (Becker et al., 2005). 

3) O estro é o período de receptividade sexual e o período da ovulação 

(Becker et al., 2005). O ciclo estral é um processo dinâmico com 

mudanças que ocorrem rapidamente, em especial durante o proestro e 

estro. A concentração basal de soro de 17β- estradiol é de 

aproximadamente 3-12 pg/ml. 

O lavado vaginal é usado para determinar a fase do ciclo estral, que 

consiste de 4 estágios: metaestro, diestro, proestro e estro. Cada um 

desses estágios dura de 6 a 8 horas em metaestro, de 55 a 57 horas em 

diestro, de 12 a 14 horas em proestro e de 25 a 27 horas em estro, 

sendo que mudanças específicas dependem das espécies e da 

programação de claro escuro. A citologia vaginal não reflete 

imediatamente as mudanças na secreção hormonal, devido ao atraso 

existente entre a secreção hormonal e a alteração morfológica nas 

células-alvo vaginais. 

O ciclo estral de ratas fêmeas é similar ao ciclo estral de camundongos 

fêmeas. A citologia do lavado vaginal reflete os eventos endócrinos e 

pode ser utilizada para identificar as fases do ciclo estral (Figura 4):  
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• Proestro: O lavado vaginal de camundongo fêmea nessa fase é 

caracterizado por apresentar células epiteliais nucleares e algumas 

células cornificadas. 

• Estro: Nessa fase, o lavado vaginal apresenta predominância de células 

epiteliais cornificadas.  

• Metaestro: Nessa fase, há predominância de leucócitos, e poucas 

células epiteliais nucleares e/ou células epiteliais cornificadas. 

• Diestro: Predominância de leucócitos no lavado vaginal de 

camundongos fêmeas. 
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Figura 4. Citologia de lavado vaginal refletindo eventos endócrinos. Adaptado de Mc 

Lean et al. Jof Visualized Experiments. 2012; 67,1-6. 

 

O papel direto dos hormônios gonadais em regiões não genitais, em 

atividades tróficas e no processamento sensorial não foi bem estudado. Um 

estudo mostrou alterações na citologia do epitélio nasal de acordo com a fase 

do ciclo menstrual, e as alterações nas células do epitélio nasal foram 
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semelhantes às observadas nas amostras citológicas vaginais (Serra et al., 

2004).  

Uma hipótese levantada neste projeto seria a de que provavelmente o 

epitélio nasal sofreria os efeitos descritos, como a liberação endócrina causada 

pelos poluentes do ar, e que esses contaminantes no ar ambientes poderiam 

interagir com receptores para hormônios esteroides, como acontece in vitro e in 

vivo em outras regiões do organismo pelas partículas da exaustão de motores 

do tráfico (Clemons et al., 1998; Rudel et al., 2003; Kizu et al., 2003; Okamura 

et al., 2004; Wang et al., 2004; Wang et al., 2005b; Klein et al., 2006).   

Nesse contexto, estudamos se a poluição do ar altera a expressão de 

receptores estrogênicos, seu competidor AhR e enzimas de detoxificação (da 

família da enzima P450), bem como o perfil de muco expresso no epitélio da 

via aérea superior de camundongos machos e fêmeas em estro, proestro e 

diestro para verificarmos se esses parâmetros se alteram com a poluição e 

com a fase do ciclo estral das fêmeas e se estes se mantêm constante nos 

camundongos machos. Para tal, os animais foram submetidos à poluição por 

meio de um concentrador de partículas ambientais. Os animais machos e 

fêmeas, com 21 dias de idade, foram submetidos à exposição por um período 

igual ou superior a 45 dias. 
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2. Objetivos 

 

Os objetivos deste estudo foram:   

 

 Verificar como a poluição, principalmente os hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos, relacionam-se com a expressão dos 

receptores de estrógeno e aril hidrocarbono (AhR) e das enzimas 

detoxificantes da família do citocromo P450 (CYP1A1, 1B1 e 1A2) 

na mucosa das vias aéreas de camundongos machos e fêmeas em 

diferentes fases do ciclo estral; 

 

 Avaliar o efeito da poluição sobre a produção de muco ácido e 

neutro no epitélio nasal de camundongos machos e fêmeas em 

diferentes fases do ciclo estral. 
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3. Métodos 

 

3.1 Comissão de Ética 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP), sob o 

Protocolo de Pesquisa n° 178/10. 

 

3.2 Concentrador de partículas ambientais (CPA) 

 O CPA é um equipamento instalado na Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), entre a Avenida Doutor Arnaldo e a Rua 

Teodoro Sampaio, região com tráfego intenso de veículos automotores, além 

de apresentar um corredor de ônibus (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Vista superior do CPA localizado no pátio da FMUSP. 
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Esse equipamento foi desenvolvido pela Escola de Saúde Pública de 

Harvard – EUA e utiliza a tecnologia de impactadores virtuais, com o propósito 

de concentrar em até 30 vezes as partículas ambientais presentes na 

atmosfera sem modificá-las química ou fisicamente. O CPA permite o controle 

da concentração à qual os animais serão expostos, possibilitando estudos de 

dose resposta. O ar, então carregando uma concentração determinada de 

partículas, alimenta uma câmara onde animais serão expostos. Ao mesmo 

tempo, e sob as mesmas condições de pressão, fluxo, temperatura e umidade 

relativa, outra câmara disposta paralelamente é alimentada com ar ambiente 

para exposição do grupo controle (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. (1) Câmara de exposição com ar ambiente (2) câmara de exposição com 

material particulado de 2,5 µm de diâmetro (MP2,5) concentrado. 

Em ambas as câmaras os animais são acondicionados em gaiolas 

apropriadas e estão livres para respirar naturalmente (Figura 7). Esse 

equipamento foi adquirido com verba FAPESP, projeto 2002/09804-0.  
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Figura 7. Vista interna da câmara de exposição mostrando os animais recebendo ar 

concentrado de partículas. Animais são acondicionados em gaiolas apropriadas e estão livres 

para respirar naturalmente.  

 

A Figura 8 mostra o monitoramento durante o período de exposição dos 

camundongos BALB/c no CPA: concentração de MP2,5, temperatura e umidade 

relativa (TrakPro versão 3.6.1.0, EUA). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 8. Sistema de monitoramento de MP2,5, temperatura e umidade relativa  

 

Ao completarem o período de exposição (aproximadamente 45 dias), as 

fêmeas foram avaliadas quanto à ciclicidade estral. 

 

 

3.3 Amostragem para análise dos HPAs 

 



28 

 

A extração e análise das amostras para a determinação dos HPAs foram 

realizadas no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP). 

3.3.1 Preparação dos filtros 
 

O material particulado foi coletado em filtros de fibra de quartzo (20 x 25 

cm) apropriados para a coleta de amostras para análises de poluentes 

orgânicos.  

Os filtros utilizados foram pesados antes e depois da coleta, obtendo-se, 

pela diferença entre as duas pesagens, a massa de material particulado. Nas 

análises foi utilizado um quarto de filtro para se seguir com o processo de 

extração e posterior identificação dos HPAs. 

Os filtros foram protegidos com papel alumínio e embalagem plástica até 

serem levados ao equipamento de amostragem. Após a amostragem, o filtro foi 

retirado do aparelho e transportado em caixa térmica com gelo para resfriá-lo, e 

estocado a baixas temperaturas (±-4°C) para evitar a perda de componentes 

voláteis. 

 

3.3.2 Coleta do Material Particulado 
 

Amostras de material particulado foram coletadas durante o período de 7 

dias no mês de julho. O equipamento usado na coleta dos dados experimentais 

foi um amostrador de grande volume (1,13 m3/min), com diâmetro de corte das 

partículas em 2,5 µm (Figura 9). Este amostrador permite a coleta de partículas 

menores que 2,5 µm (MP2.5). O amostrador foi instalado próximo ao container 

do CPA onde os animais são expostos ao material particulado. A amostragem 

do MP2.5 foi conduzida por um período continuo de 24 horas em todas as 

amostras coletadas. 
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Figura 9. Amostrador de grande volume 

 

3.3.3 Extração e análise das amostras 

Cada amostra coletada foi extraída com diclorometano em banho de 

ultrassom por 20 minutos, sendo esta extração repetida três vezes, usando-se 

80 mL de solvente em cada vez. O extrato foi então concentrado por 

rotaevaporação até redução à aproximadamente 2 mL de material. A coluna de 

fracionamento para obtenção de classes diferentes de compostos foi 

preenchida com lã de vidro, 3,2 g de sílica gel 6% ativada, e 1,8 g de alumina 

5% ativada.  

Cada coluna, depois de adicionada à amostra, foi eluída com duas 

soluções, recolhendo-se a fração respectiva de cada eluição. A primeira 

solução foi de 40 mL de n-hexano (não analisada neste trabalho), e a segunda 

de 1:1 de diclorometano e n-hexano. A fração resultante da primeira eluição 

contém os n-alcanos e a da segunda contém os HPAs. Esta última foi 

analisada por cromatografia a gás (Agilent Technologies – modelo 7820A) e 

detecção por espectrometria de massas (Agilent Technologies – modelo 5975- 

series MSD) (CG/EM) (Karavalakis et al., 2010).  
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As condições da cromatografia foram: as temperaturas de injeção e de 

detecção são, respectivamente, 40 e 310°C; rampa de temperatura: 40°C por 1 

minuto, 100°C por 5 minutos, 210°C aumentando 10°C por minuto, até atingir 

310°C, mantidos por 45 minutos. O gás de arraste foi o hélio. 

  Para a análise por CG/MS foram elaboradas curvas-padrão para cada 

composto, utilizando-se soluções nas concentrações: 1, 2, 5, 7 e 10 ppm.  

 

3.4 Protocolo de exposição 

 

Foram utilizados como bioindicadores dos efeitos da exposição ao 

material particulado sobre a receptividade de estrógeno na via aérea 84 

camundongos fêmeas e 32 machos da linhagem BALB/c adultos jovens, que 

tiveram início à exposição aos 21 dias de idade, pesando aproximadamente 

18g. Os animais foram fornecidos pelo Biotério da FMUSP e mantidos durante 

o desenvolvimento do trabalho em nosso biotério de manutenção para 

roedores, com climatização e ciclo de luz dentro das normas preconizadas. 

Dentre essas normas, destacamos o número limitado a cinco animais por 

gaiola, limpeza e troca de gaiolas e bebedouros, na frequência de três vezes 

por semana, e alimentação administrada com ração comercial balanceada 

(Nuvital-Nutrients Ltda., Colombo, Brasil) e água “ad libitum”.  

As exposições tiveram início em março e maio de 2011. Antes das 

exposições, os animais passaram por um período de adaptação de 2 dias no 

biotério. Os animais foram expostos diariamente (5 dias por semana) no 

período que compreendia o final da manhã e começo da tarde. Um grupo 

recebeu material particulado concentrado com 2,5 m de diâmetro (MP2,5), 
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numa concentração total de 600 μg.m-³, que representa a concentração do 

ambiente na cidade de São Paulo (CETESB, 2012). Outro grupo recebeu ar 

ambiente (A) com o auxílio do concentrador de partículas ambientais (CPA). 

 

 

3.5 Grupos Experimentais 
 

 

Os animais foram divididos em oito grupos de acordo com a exposição e 

ciclo estral: 

Grupo 1:  Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/AA). 

Grupo 2: Camundongos machos expostos ao CPA (M/MP). 

Grupo 3: Camundongos fêmeas na fase proestro expostas ao ar ambiente 

(PE/AA). 

Grupo 4: Camundongos fêmeas na fase proestro que foram expostas ao CPA 

(PE/MP) 

Grupo 5: Camundongos fêmeas na fase estro expostas ao ar ambiente (E/AA). 

Grupo 6: Camundongos fêmeas na fase estro expostas ao CPA (E/MP). 

Grupo 7: Camundongos fêmeas na fase diestro expostas ao ar ambiente 

(D/AA).  

Grupo 8: Camundongos fêmeas na fase diestro expostas ao CPA (D/MP). 

 

 

3.6 Avaliação do ciclo estral 

 

Para a verificação de alterações na ciclicidade estral, as fêmeas foram 

submetidas à coleta de lavados vaginais diários durante um período de duas 

semanas, o que nos fornece dados sobre 3 ciclos, considerando ciclos normais 
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de 4 dias (Morissey et al., 1988a; 1988b). Os lavados vaginais foram coletados 

em lâminas e corados, seguindo protocolo laboratorial abaixo mencionado. 

As lâminas foram secas e lavadas em álcool 95 para fixação, em 

seguida lavadas em álcool 70, e rapidamente em água corrente, sendo, então, 

coradas com Hematoxilina permanecendo por 3 minutos, e então, lavadas em 

água corrente e álcool 90. Em seguida foram coradas com Shorr por 5 minutos 

e lavadas em álcool 95.   

Os lavados vaginais foram avaliados por microscopia de luz para 

classificação do estágio do ciclo com base na preponderância de células 

epiteliais cornificadas, células epiteliais nucleadas e leucócitos.  

O ciclo estral de camundongos fêmeas (Figura 10) foi determinado pelos 

tipos celulares observados no lavado vaginal: 

•  Proestro: os ovários são estimulados pelos hormônios FSH e LH, 

secretados pela hipófise, produzindo quantidades crescentes de 

estrogenos. Observam-se células espiteliais nucleares e algumas 

células cornificadas. 

• Estro: fase em que termina a maturação folicular e ocorre a ovulação. 

Elevadas concentrações de estrogéneo. Observam-se células epiteliais 

cornificadas.  

• Diestro: Ocorre caso não haja fecundação, e, ao fim do Diestro, o animal  

• irá entrar em novo ciclo estral. Predominantemente leucócitos. 
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Figura 10. Ciclo estral: (A) estro, (B) diestro, (C) proestro. Fotomicrografia A (50x), 

B e C(100x). 

 

3.7 Coleta e análise do tecido nasal  

 

Após 24 horas do término da última exposição e verificação do ciclo 

estral, os animais foram anestesiados com ketamina (50 mg/Kg) e xilazina (40 

mg/Kg) e eutanasiados por secção da aorta abdominal e exsanguinação.  

Para a análise histológica a cabeça foi removida, a mandíbula 

desarticulada, colocada em formol tamponado por 24 horas, e depois colocada 

em solução com EDTA para descalcificação. Ao término da descalcificação, a 

cavidade nasal foi dividida por meio de secção transversal para análise da 

região medial com o ponto de corte próximo à papila incisiva, anteriormente ao 

palato duro (Figura 11). Essa técnica, com este nível de corte, permite 

examinar melhor as células epiteliais na cavidade nasal (septo nasal) e 

interpretar a mudança após a intoxicação (Herbert, Leininger, 1999; Camargo-

Pires Neto et al., 2006; Yoshizaki et al., 2010).  

A B C 
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Figura 11. Ilustração da superfície ventral e lateral do crânio de camundongo 

evidenciando a estrutura utilizada para marcar o “ponto de corte” da cavidade nasal 

(adaptado de Herbert; Leininger, 1999). 

 

As amostras foram embebidas em parafina e processadas de acordo 

com a rotina histológica. Cortes de 5 µm de espessura foram obtidos ao nível 

da cavidade nasal estudada. 

Para a análise de expressão gênica do epitélio nasal, após a remoção 

cirúrgica da cabeça, um corte longitudinal foi realizado para exposição do septo 

nasal para coleta do tecido epitelial nasal. O tecido epitelial nasal foi 

armazenado em tubos “eppendorf” com 200µl de RNA later para procedimento 

de extração de RNA. 

 

3.8 Extração de RNA total e Transcrição Reversa (RT) 

 

Essa parte do trabalho foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular 

da Tireoide no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP). 

Extração de RNA total e Transcrição Reversa (RT): o RNA total foi 

extraído das células com base na técnica desenvolvida por Chomczynski e 
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Sacchi (1987),utilizando o reagente TRlzol® (Invitrogen Life Technologies), 

conforme instruções do fabricante. O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado 

utilizando-se 1 g de RNA total, e incubado na presença de 1L Oligo dT 

(Invitrogen Life Technologies), 1 L de inibidor de RNase (Recombinant RNase 

Inhibitor, Invitrogen), 1 L de cada deoxinucleotídeo trifosfatado (Invitrogen Life 

Technologies) e 1 L de enzima Transcriptase Reversa (MultiScribe) (Applied 

Biosystems, Califórnia, EUA). A reação foi realizada a 21C por 10 minutos, a 

42C por 30 minutos, e a 99C por 10 minutos em termociclador Cyclogene 

(Thecne, Inglaterra). 

 

3.9 PCR quantitativo em tempo real  

 

Esse método foi utilizado para determinar a expressão do gene Erβ, Ahr, 

Cyp1a1, Cyp1a2, Cyp1b1 com a utilização do fluoróforo SYBR® Green. Essa 

metodologia baseia-se na intercalação do SYBR® Green na dupla fita de DNA e 

no monitoramento da fluorescência emitida em cada ciclo da amplificação. 

Porém, o fluoróforo pode ligar-se a qualquer dupla fita formada durante a 

reação, incluindo dímeros de oligonucleotídeos (Ririe et al., 1997). Portanto, a 

especificidade da reação é verificada por meio de uma curva de desnaturação 

que eleva a temperatura até que ocorra a desnaturação completa do produto 

da PCR, onde um único pico de fluorescência é indicativo de uma reação 

específica.   

Nas reações foram utilizadas 50 ng de cDNA, primers específicos que 

anelam em éxons distintos (Tabela 1) e SYBR Green PCR Master Mix (Applied 
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Biosystems, Califórnia, EUA) no termociclador ABI Prism® 7300 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems) nas seguintes condições: 50ºC por 2 

minutos, 95°C por 10 minutos, 40 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 

um minuto. 

 
Tabela 1. Sequências de primes estudados neste trabalho. 
 

Gene

sense

antisense

sense

antisense

sense

antisense

sense

antisense

sense

antisense

sense

antisense

Sequência de primers

Cyp1a1
5’- CCTTCCGGCATTCATCCTT- 3’

5’- GAAGCCATTCAGACTTGTATCTCTTGT-3’

Cyp1a2
5’- TCAATGATAACTTCGTGCTGTTTCT-3’

5’- TTGTGATGTCTTGGATACTGTTCTTG-3’

Erβ-1
5’- CTCGTTCTGGACAGGTCCTC-3’

5’- CAGAATCCCTTCCACGCACT-3’

Erβ-2
5’- TCAGCCTGTTGGACCAAGTC-3’  

5’- CCTCATCCCTGTCCAGAACG-3’  

Ahr
5’- TCCCACATCCGCATGATTAA-3’

5’- ATGATGTAATCTGGTCTTCCATTTCTG-3’

β-actina
5’- CAGCTTCTTTGCAGCTCCTT-3’ 

5’- CACGATGGAGGGGAATACAG-3’   

 

A expressão gênica foi calculada a partir dos valores de threshold cycle, 

em que se avalia o número de ciclos necessários para que o sinal de 

fluorescência atinja o valor determinado. 

A especificidade da reação foi avaliada através da análise da 

dissociação do produto amplificado. O programa Q-gene foi utilizado para a 

análise dos dados obtidos e a expressão gênica foi normalizada com o gene β-

actina (Simon, 2003). 

 

3.10 Imuno-histoquímica 
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Para a imuno-histoquímica, cortes histológicos do septo de epitélio nasal 

em lâminas silanizadas (3-Aminopropil-trietoxi-silano-Sigma) foram 

desparafinizados e hidratados, seguindo-se o protocolo descrito a seguir.  

 

3.10.1. Hidratação e Bloqueio 

Após a hidratação foram feitos o bloqueio da peroxidase endógena com 

água oxigenada (H2O2) 10V 3% 7 vezes de 5 minutos cada, e a lavagem com 

água e PBS.  

 

3.10.2. Recuperação antigênica  

 A recuperação antigênica foi realizada com tampão citrato (pH=6) em 

temperatura alta. Em seguida, as lâminas foram resfriadas por 20 minutos e 

lavadas em PBS. 

 

3.10.3. Incubação com o anticorpo primário 

Após o bloqueio, seguiu-se a incubação com os anticorpos primários 

anti-AhR ((M-20) SC-8089, Sta.Cruz Biotechnology, Ca, USA) e anti-ERβ ((H-

50) SC-8974, Sta.Cruz Biotechnology, Ca, USA), diluídos em BSA na 

proporção de 1:50 (Ahr), 1:400 (ERβ), os quais foram aplicados sobre os cortes 

relativos ao experimento e controles (positivo e negativo) de tecido, e as 

lâminas foram incubadas durante a noite. 

         As lâminas foram então lavadas em PBS e incubadas com o anticorpo 

secundário que contém o sistema HRP (DakoCytomation K0690). Após essa 

etapa, estas foram lavadas em PBS e, após a revelação pelo cromógeno 3,3 

Diaminobenzidine (DAB) (Sigma Chemical Co, St Louis, MO, EUA), foram 
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lavadas abundantemente em água corrente e contra-coradas com hematoxilina 

de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha). Em seguida, foram lavadas em água 

corrente, desidratadas, diafanizadas e montadas com resina para microscopia 

Entellan (Merck, Darmstadt, Alemanha). 

 

3.11 Quantificação da expressão ERbeta e Ahr no epitélio nasal  

 

Para cada animal, cortes transversais do epitélio nasal foram utilizados 

para a quantificação. Usando um microscópio Leica DMR acoplado a uma 

câmera de vídeo (JVC TK-C 1380) e a um sistema de análise de imagem 

(Image Pro-Plus 4.1, Media Cybernetics, Silver Spring, Md., USA), 

digitalizamos a imagem microscópica captada por um vídeo de alta resolução e 

acoplado a uma grade ocular de área conhecida. Foram avaliados 10 campos 

do epitélio nasal em um aumento de 1380X. 

A área para a avaliação da expressão de Ahr e ERβ, do epitélio nasal foi 

calculada a partir da área positiva dividida pela área total analisada no epitélio. 

Os resultados foram expressos como área positiva para Ahr e ERβ, sobre área 

total analisada.  

 

 

3.12 Quantificação de muco neutro e ácido no epitélio nasal 

 

Lâminas foram preparadas e coradas com ácido periódico de Schiff e 

azul alciano (PAS/AB) com um pH de 2,5. Por meio dessa técnica, as 

glicoproteínas neutras e ácidas são coradas em vermelha e azul 
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respectivamente (Jones; Reid, 1978). O conteúdo do muco (ácido ou neutro) do 

epitélio respiratório da cavidade nasal foi quantificado por morfometria 

convencional. As imagens microscópicas foram digitalizadas por meio de um 

microscópio Leica DMR acoplado a uma câmera de vídeo (JVC TK-C 1380) e a 

um sistema de análise de imagem (Image Pro-Plus 4.1, Media Cybernetics, 

Silver Spring, Md., USA). Para a contagem de pontos nas imagens digitalizadas 

foi acoplada uma grade de área conhecida (11,47 µm2 de magnificação de 

1380x). O número de pontos de cada tipo de muco e a área não secretora do 

epitélio foram contados em cada amostra, e o volume da proporção de muco 

neutro e ácido no epitélio respiratório foi determinado por contagem de pontos 

(Pires–Neto et al., 2006; Yoshizaki et al., 2010). Calculamos o número de 

pontos correspondentes à área total do tecido epitelial de cada amostra. O 

cálculo utilizado para quantificar o conteúdo do muco foi o seguinte:     

 

(pontos de interesse / pontos totais X 11,47 µm2) 

média da espessura (µm) X comprimento da membrana basal (µm) 

 

 

3.13 Quantificação da espessura do epitélio nasal  

 

A espessura média do epitélio nasal foi determinada por meio da 

distância entre o limite da membrana basal e o limite de membrana apical 

(magnificação de 1380x). Para cada valor medido para cada um dos cinco 

campos do epitélio foi utilizada uma média para proporcionar um único ponto 

de dados para cada animal. 
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3.14 Análise Estatística 
 

 
Os dados considerados paramétricos foram expressos em média e 

desvio padrão. Foram utilizados Test-T para comparação 2 a 2 e análise de 

variância (ANOVA) para comparação entre ciclos estrais. Os dados não 

paramétricos foram expressos em mediana e intervalo interquartil para 

comparar diferenças entre exposição e gênero (machos expostos ao ar 

ambiente, machos expostos ao CPA, fêmeas expostas ao ar ambiente, fêmeas 

expostas ao CPA).  O teste Mann Whitney Rank Sum foi usado para comparar 

essas diferenças.  Para comparar diferenças entre ciclos estrais das fêmeas o 

teste Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on Ranks foi utilizado. Os 

dados foram analisados por meio do programa de análise SPSS v.21.0, SPSS 

Inc.®, Chicago. O nível de significância considerado é p < 0,05. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
____________________________________________________ 

 

 

 

 



42 

 

4. Resultados 

 

4.1 Análise dos poluentes atmosféricos: 

 

A concentração média de MP2,5 no CPA dos grupos expostos foi: 

589,96 μg/m3, equivalente a uma concentração média diária de 24,58 μg/m3. 

Os níveis de MP estão dentro dos valores recomendado pela OMS de 25 μg/m3 

em 24 horas (2005).  

 

4.2 Determinação dos HPAs 

 

As concentrações médias dos hidrocarbonetos nas amostras analisadas 

são apresentadas na Figura 12. 

 

 
 
Figura 12. Concentrações médias dos hidrocarbonetos (ng/m3) para as amostras 
coletas próximas à exposição dos animais. Ace (acenafteno), Flu (fluoreno), Fe 
(fenantreno), Ant (antraceno), Pireno, BaA (benzo(a)antraceno), Criseno, BbF+BkF 
(benzo(b)fluoranteno e benzo(k)fluoranteno), BaP (benzo(a)pireno), InP (indeno(1,2,3-
cd)pireno), DBA (dibenzo antraceno), Bper (benzo(g,h,i)perileno). 
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 A Tabela 2 expõe as condições dos HPAs representados em média e 

desvio padrão. 

 

Tabela 2. Caracterização e concentrações médias dos HPAs (ng/m3) para as amostras 

coletas. 

HPA   Média ± DP 

Acenafteno   0,140 ± 0,0292 

Fluoreno  0,076 ± 0,0241 

Fenantreno  0,346 ± 0,1085 

Antraceno  0,433 ± 0,3751 

Pireno  0,262 ± 0,2862 

Benzo(a)antraceno  0,499 ± 0,8099 

Criseno  0,703 ± 1,045 

Benzo(b)fluoranteno e 
benzo(k)fluoranteno 

1,491 ± 1,4861 

Benzo(a)pireno  0,452 ± 0,54 

Indeno(1,2,3-cd)pireno  0,601 ± 0,5358 

Dibenzo antraceno  0,608 ± 0,7542 

Benzo(g,h,i)perileno  0,502 ± 0,2849 

     

Total HPA   6,112     

   DP: Desvio padrão 
 

 

 

4.3 Análise do RNAm 

 

O epitélio nasal de camundongos machos e fêmeas expostos ao ar 

ambiente e a MP2,5 concentrado a 600 µg/m3 no CPAs foi processado para a 

extração de RNAm e PCR em tempo real para determinar a expressão gênica 

de Cyp1a1, Cyp1a2, Cyp1b1, Erβ-1, Erβ-2, Ahr. 

Não houve diferença estatística significativa na expressão gênica de 

Cyp1a1 no epitélio nasal entre os camundongos machos e fêmeas (Figura 13), 

e entre as 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e diestro) de camundongos 
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fêmeas (Figura 14), após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 

concentrado a 600 µg/m3 no CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 13. Representação gráfica da expressão de Cyp1a1 RNAm no epitélio nasal de 
camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 
concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. Não houve diferença estatística entre os grupos 
na expressão gênica de Cyp1a1 no epitélio nasal. A expressão gênica foi normalizada 
pela expressão de β-actina e encontra-se representada como unidades arbitrárias 
(u.a.). Resultados expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas 
acima e abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e 
as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 
90%, respectivamente). Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=6), 
camundongos machos expostos ao CPA (M/MP) (n=6), camundongos fêmeas 
expostos ao ar ambiente (F/A) (n=20), camundongos fêmeas expostos ao CPAs 
(F/MP) (n=20).  
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Figura 14. Representação gráfica da expressão de Cyp1a1 RNAm no epitélio nasal de 
camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e diestro) após 
exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. 
Não houve diferença estatística entre os grupos na expressão gênica de Cyp1a1 no 
epitélio nasal. A expressão gênica foi normalizada pela expressão de β-actina e 
encontra-se representada como unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em 
“boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo 
representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra 
de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). 
Camundongos fêmeas nas seguintes fases: proestro, que foram expostas ao ar 
ambiente (PE/A) (n=7); proestro, expostos ao CPA (PE/MP) (n=6); estro, expostos ao 
ar ambiente (E/A) (n=7); estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=6); diestro, expostos ao ar 
ambiente (D/A) (n=6), e diestro, expostos ao CPAs (D/MP) (n=8). 
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A expressão gênica de Cyp1a2 no epitélio nasal de camundongos 

machos e fêmeas não apresentou diferença estatística significativa (Figura 15).  

 

 
 
 
Figura 15. Representação gráfica da expressão de Cyp1a2 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. Não houve diferença 
estatística entre os grupos na expressão gênica de Cyp1a2 no epitélio nasal. A 
expressão gênica foi normalizada pela expressão de β-actina e encontra-se 
representada como unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” 
(a linha média define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo 
representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da 
barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, 
respectivamente). Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=8), 
camundongos machos expostos ao CPA (M/MP) (n=6), camundongos fêmeas 
expostos ao ar ambiente (F/A) (n=20), camundongos fêmeas expostos ao CPA 
(F/MP) (n=21).  
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Entretanto, entre as fases do ciclo estral das fêmeas observou-se, na 

fase diestro, uma diminuição da expressão gênica de Cyp1a2 no grupo exposto 

ao CPA quando comparado ao grupo exposto ao ar ambiente. Além disso, a 

expressão gênica de fêmeas em proestro e estro é significantemente diferente 

quando comparadas na exposição ao ar ambiente e ao CPA (Figura 16). 

 
Figura 16. Representação gráfica da expressão de Cyp1a2 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPAs. A expressão gênica de Cyp1a2 no epitélio nasal de 
fêmeas na fase diestro foi menor no grupo exposto ao CPA quando comparado 
ao grupo exposto ao ar ambiente (**p<0,05). A expressão gênica de fêmeas 
em proestro e estro é significantemente diferente quando comparada na 

exposição ao ar ambiente (§p=0,026) e ao CPA (#p=0,032). A expressão gênica 

foi normalizada pela expressão de β-actina e encontra-se representada como 
unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” (a linha média 
define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam os 
percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro 
(abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). 
Camundongos fêmeas nas seguintes fases: proestro, expostos ao ar ambiente 
(PE/A) (n=7); proestro, expostos ao CPA (PE/MP) (n=6); estro, expostos ao ar 
ambiente (E/A) (n=7); estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=6); diestro, expostos 
ao ar ambiente (D/A) (n=6), e diestro, expostos ao CPA (D/MP) (n=9). 
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A expressão gênica de Cyp1b1 no epitélio nasal de fêmeas expostas ao 

CPA foi menor quando comparada à expressão das fêmeas expostas ao ar 

ambiente (Figura 17).  

 

Figura 17. Representação gráfica da expressão de Cyp1b1 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. A expressão gênica de 
Cyp1b1 no epitélio nasal de fêmeas expostas ao CPAs foi menor quando 

comparada ao grupo exposto ao ar ambiente (†p=0,01). A expressão gênica foi 

normalizada pela expressão de β-actina e encontra-se representada como 
unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” (a linha média 
define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam os 
percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro 
(abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). 
Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=8), camundongos 
machos expostos ao CPA (M/MP) (n=6), camundongos fêmeas expostos ao ar 
ambiente (F/A) (n=20), camundongos fêmeas expostos ao CPA (F/MP) (n=21).  
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Observa-se, também, que a expressão gênica de Cyp1b1 no epitélio 

nasal de fêmeas em diestro expostas ao CPA diminuiu, em comparação  ao 

grupo exposto ao ar ambiente. E, na fase estro, a expressão se mantém 

aumentada quando comparada aos grupos proestro e diestro expostos ao CPA 

(Figura 18). 

 
Figura 18. Representação gráfica da expressão de Cyp1b1 RNAm no epitélio  
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPAs. A expressão gênica de Cyp1b1 no epitélio nasal de 
fêmeas em diestro expostas ao CPAs diminuiu quando comparada ao grupo 
exposto ao ar ambiente (**p=0,036). E na fase estro, a expressão se mantém 
aumentada quando comparada a dos grupos proestro e diestro expostos ao 
CPA (#p=0,01). A expressão gênica foi normalizada pela expressão de β-actina 
e encontra-se representada como unidades arbitrárias (u.a.). Valores 
expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas acima e 
abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e 
as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 
10% e 90%, respectivamente). Camundongos fêmeas nas seguintes fases: 
proestro, que foram expostos ao ar ambiente (PE/A) (n=7); proestro, que foram 
expostos ao CPA (PE/MP) (n=6); estro, expostos ao ar ambiente (E/A) (n=7); 
estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=6); diestro, expostos ao ar ambiente (D/A) 
(n=6), e diestro, expostos ao CPA (D/MP) (n=9). 
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Em relação à expressão gênica de Erβ-1 no epitélio nasal de 

camundongos machos e fêmeas e entre as 3 fases do ciclo estral (proestro, 

estro e diestro) de camundongos fêmeas, após exposição ao ar ambiente e ao 

CPA não foi observada diferença estatística significativa entre os grupos 

(Figuras 19 e 20). 

 

Figura 19. Representação gráfica da expressão de Erβ-1 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. Não houve diferença 
estatística entre os grupos na expressão gênica de Erβ-1 no epitélio nasal. A 
expressão gênica foi normalizada pela expressão de β-actina e encontra-se 
representada como unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” 
(a linha média define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo 
representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da 
barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, 
respectivamente). Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=7), 
camundongos machos expostos ao CPA (M/MP) (n=6), camundongos fêmeas 
expostos ao ar ambiente (F/A) (n=18), camundongos fêmeas expostos ao CPA 
(F/MP) (n=19).  
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Figura 20. Representação gráfica da expressão de Erβ-1 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPAs. Não houve diferença estatística entre os grupos na 
expressão gênica de Erβ-1 no epitélio nasal. A expressão gênica foi 
normalizada pela expressão de β-actina e encontra-se representada como 
unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” (a linha média 
define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam os 
percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro 
(abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). 
Camundongos fêmeas nas seguintes fases: proestro, expostos ao ar ambiente 
(PE/A) (n=5); proestro, expostos ao CPA (PE/MP) (n=4); estro, expostas ao ar 
ambiente (E/A) (n=7); estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=6); diestro expostos 
ao ar ambiente (D/A) (n=6), e diestro, expostos ao CPA (D/MP) (n=9). 
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A expressão gênica de Erβ-2 no epitélio nasal de fêmeas expostas ao 

CPAs diminuiu quando comparada ao grupo exposto ao ar ambiente e aos 

machos expostos ao CPA (Figura 21). 

 

 
 
Figura 21. Representação gráfica da expressão de Erβ-2 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. A expressão gênica de 
Erβ-2 no epitélio nasal de fêmeas expostas ao CPAs diminuiu quando 

comparada a do grupo exposto ao ar ambiente (†p=0,007) e a dos machos 

expostos ao CPAs (#p=0,036). A expressão gênica foi normalizada pela 
expressão de β-actina e encontra-se representada como unidades arbitrárias 
(u.a.). Valores expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as 
bordas acima e abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% 
respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) 
representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). Camundongos 
machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=8), camundongos machos expostos 
ao CPA (M/MP) (n=6), camundongos fêmeas expostos ao ar ambiente (F/A) 
(n=19), camundongos fêmeas expostos ao CPA (F/MP) (n=19).  
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 Na fase diestro de fêmeas expostas ao CPA, a expressão gênica de 

Erβ-2 no epitélio nasal diminuiu quando comparada ao grupo exposto ao ar 

ambiente (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Representação gráfica da expressão de Erβ-2 RNAm no epitélio 
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPA. A expressão gênica de Erβ-2 no epitélio nasal de fêmeas 
em diestro foi menor no grupo exposto ao CPAs quando comparado ao grupo 
exposto ao ar ambiente (**p=0,008). A expressão gênica foi normalizada pela 
expressão de β-actina e encontra-se representada como unidades arbitrárias 
(u.a.). Valores expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as 
bordas acima e abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% 
respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) 
representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). Fêmeas nas 
seguintes fases: proestro, expostos ao ar ambiente (PE/A) (n=7); proestro, 
expostos ao CPA (PE/MP) (n=4); estro, expostos ao ar ambiente (E/A) (n=6); 
estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=6); diestro, expostos ao ar ambiente (D/A) 
(n=6), e diestro, expostos ao CPAs (D/MP) (n=9).   
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Em relação à expressão gênica de Ahr no epitélio nasal de 

camundongos machos e fêmeas e entre as 3 fases do ciclo estral (proestro, 

estro e diestro) de camundongos fêmeas, após exposição ao ar ambiente e ao 

CPA não foi observado diferença estatística significativa entre os grupos 

(Figuras 23 e 24). 

 
Figura 23.  Representação gráfica da expressão de AhR RNAm no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA. Não houve diferença 
estatística entre os grupos na expressão gênica de AhR no epitélio nasal. A 
expressão gênica foi normalizada pela expressão de β-actina e encontra-se 
representada como unidades arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” 
(a linha média define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo 
representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da 
barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, 
respectivamente). Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=8), 
camundongos machos expostos ao CPA (M/MP) (n=6), camundongos fêmeas 
expostos ao ar ambiente (F/A) (n=20), camundongos fêmeas expostos ao 
CPAs (F/MP) (n=21). 
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Figura 24. Representação gráfica da expressão de AhR RNAm no epitélio 
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPA. Não houve diferença estatística entre os grupos na 
expressão gênica de AhR no epitélio nasal. A expressão gênica foi normalizada 
pela expressão de β-actina e encontra-se representada como unidades 
arbitrárias (u.a.). Valores expressos em “boxplot” (a linha média define a 
mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam os percentis 
25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro (abaixo e 
acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). Camundongos 
fêmeas nas seguintes fases: proestro, expostos ao ar ambiente (PE/A) (n=7); 
proestro, expostos ao CPAs (PE/MP) (n=6); estro, expostos ao ar ambiente 
(E/A) (n=7); estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=6); diestro, expostos ao ar 
ambiente (D/A) (n=6), e diestro, expostos ao CPAs (D/MP) (n=9). 
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4.2 Análise imuno-histoquímica 

 

A expressão de receptores no epitélio nasal foi avaliada por meio da 

quantificação da área imunomarcada para AhR e ERβ em relação à área total 

analisada no epitélio nos grupos machos e fêmeas, após exposição ao ar 

ambiente e MP2,5 concentrado a 600 µg/m3 no CPA. 

Fêmeas expostas ao CPA apresentam expressão aumentada de Erβ no 

epitélio nasal quando comparadas aos machos expostos ao CPA (Figura 25).  

 

Figura 25. Representação gráfica da expressão de Erβ (proteína) no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA. Fêmeas expostas ao 
CPA apresentam expressão aumentada de Erβ no epitélio nasal quando 
comparadas aos machos expostos ao CPA (#p=0,034). Valores expressos em 
“boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas acima e abaixo do 
retângulo representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas 
terminais da barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 
90%, respectivamente). Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) 
(n=9), camundongos machos expostos ao CPA (M/MP) (n=9), camundongos 
fêmeas expostos ao ar ambiente (F/A) (n=19), camundongos fêmeas expostos 
ao CPA (F/MP) (n=23).  
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Nas 3 fases do ciclo estral das fêmeas, observa-se que a expressão de 

Erβ no epitélio nasal de fêmeas em estro aumentou quando comparada ao 

grupo exposto ao ar ambiente (Figura 26). 

 

Figura 26. Representação gráfica da expressão protéica de Erβ no epitélio 
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPA. A expressão de Erβ no epitélio nasal de fêmeas em estro 
aumentou quando comparada ao grupo exposto ao ar ambiente (**p=0,005). 
Valores expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas 
acima e abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% 
respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) 
representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). Camundongos 
fêmeas nas seguintes fases: proestro, que foram expostos ao ar ambiente 
(PE/A) (n=7); proestro, expostos ao CPA (PE/MP) (n=5); estro, expostas ao ar 
ambiente (E/A) (n=7); estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=9); diestro, expostos 
ao ar ambiente (D/A) (n=5), e diestro, expostos ao CPA (D/MP) (n=9).   
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Não houve diferença estatística significativa para a expressão proteica 

de AhR no epitélio nasal de camundongos machos e fêmeas, e entre os ciclos 

estrais, após exposição ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a 600 µg/m3 no 

CPA (Figuras 27 e 28).  

 

 

Figura 27. Representação gráfica da expressão proteica de AhR no epitélio 
nasal de camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar 
ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. Não houve diferença 
estatística entre os grupos na expressão de AhR no epitélio nasal. Valores 
expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas acima e 
abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e 
as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 
10% e 90%, respectivamente). Camundongos machos expostos ao ar ambiente 
(M/A) (n=9), camundongos machos expostos ao CPA (M/MP) (n=9), 
camundongos fêmeas expostos ao ar ambiente (F/A) (n=19), camundongos 
fêmeas expostos ao CPAs (F/MP) (n=23).  
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Figura 28. Representação gráfica da expressão proteica de AhR no epitélio 
nasal de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e 
diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 
600 µg/m3 no CPA. Não houve diferença estatística entre os grupos na 
expressão de AhR no epitélio nasal. Valores expressos em “boxplot” (a linha 
média define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam 
os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de 
erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). 
Fêmeas nas seguintes fases: proestro, que foram expostas ao ar ambiente 
(PE/A) (n=7); proestro, expostas ao CPAs (PE/MP) (n=5); estro, expostas ao ar 
ambiente (E/A) (n=7); estro, expostas ao CPA (E/MP) (n=9); diestro, expostas 
ao ar ambiente (D/A) (n=5), e diestro, expostas ao CPA (D/MP) (n=9). 
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4.5 Análise do muco ácido e muco neutro 

 

Na Figura 29 observam-se as marcações com ácido periódico de Schiff 

(neutro) e azul de alciano (ácido) (PAS/AB) nas secções histológicas do epitélio 

nasal de camundongos machos e fêmeas (proestro, estro, diestro) que foram 

expostos ao material particulado concentrado e ao ar ambiente. Essa figura 

mostra o epitélio respiratório nasal, evidenciando a região de muco neutro, 

muco ácido e células ciliadas. 
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Figura 29. Fotomicrografias do epitélio nasal de camundongos expostos ao ar 
ambiente (A: machos, C: fêmeas em proestro, E: fêmeas em estro, G: fêmeas 
em diestro) e ao material particulado concentrado (B: machos, D: fêmeas em 
proestro, F: fêmeas em estro, H: fêmeas em diestro) e corados com ácido 
periódico DCE Schiff (neutro) e azul de alcian (ácido) - PAS/AB, aumento de 
1380x.  
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A quantidade expressa de muco neutro no epitélio nasal foi maior nos 

machos do que nas fêmeas, ambos expostos em ar ambiente e CPA (Figura 

30). 

 

 
Figura 30. Representação gráfica da expressão de muco neutro no epitélio 
nasal (porcentagem) de camundongos machos e fêmeas após exposição 
subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA. A 
quantidade expressa de muco neutro no epitélio nasal é maior nos machos 

quando comparado às fêmeas, expostos em ar ambiente (†p=0,048) e CPA 

(#p=0,002). Valores expressos em “boxplot” (a linha média define a mediana, as 
bordas acima e abaixo do retângulo representam os percentis 25% e 75% 
respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro (abaixo e acima) 
representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). Camundongos 
machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=5), camundongos machos expostos 
ao CPA (M/MP) (n=7), camundongos fêmeas expostos ao ar ambiente (F/A) 
(n=12), camundongos fêmeas expostos ao CPAs (F/MP) (n=22). 
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Não foi observada diferença entre fêmeas nas fases dos ciclos estrais, 

como se vê na Figura 31.  

 

 

 
Figura 31. Representação gráfica da expressão de muco neutro no epitélio 
nasal (porcentagem) de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral 
(proestro, estro e diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 
concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPAs. Não houve diferença estatística entre os 
grupos na expressão de muco neutro no epitélio nasal. Valores expressos em 
“boxplot” (a linha média define a mediana, as bordas acima e abaixo do 
retângulo representam os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas 
terminais da barra de erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 
90%, respectivamente). Fêmeas nas seguintes fases: proestro, expostas ao ar 
ambiente (PE/A) (n=3); proestro, expostas ao CPA (PE/MP) (n=4); estro, 
expostas ao ar ambiente (E/A) (n=6); estro, expostas ao CPA (E/MP) (n=10); 
diestro, expostas ao ar ambiente (D/A) (n=3), e diestro, expostas ao CPA 
(D/MP) (n=8). 
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A quantidade de muco ácido expresso no epitélio nasal aumentou nos 

machos e diminuiu nas fêmeas quando expostos ao CPA. (Figura 32). 

 

Figura 32. Representação gráfica da expressão de muco ácido no epitélio 
nasal (porcentagem) de camundongos machos e fêmeas após exposição 
subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA. A 
quantidade de muco ácido expresso no epitélio nasal aumentou nos machos 

(**p=0,048) e diminuiu nas fêmeas (*p=0,040) quando expostos ao CPA. Na 

exposição ao CPA, os machos expressam mais muco ácido quando 
comparados às fêmeas (#p<0,001). Valores expressos em “boxplot” (a linha 
média define a mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam 
os percentis 25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de 
erro (abaixo e acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). 
Camundongos machos expostos ao ar ambiente (M/A) (n=5), camundongos 
machos expostos ao CPA (M/MP) (n=7), camundongos fêmeas expostas ao ar 
ambiente (F/A) (n=12), camundongos fêmeas expostas ao CPA (F/MP) (n=22).  
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Já nas fêmeas em diestro, a quantidade expressa de muco ácido no 

epitélio nasal foi menor quando comparado ao das fêmeas em estro quando 

expostas ao CPA (Figura 33). 

 

 

 

Figura 33. Representação gráfica da expressão de muco ácido no epitélio 
nasal (porcentagem) de camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral 
(proestro, estro e diestro) após exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 
concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA. A expressão de muco ácido no epitélio 
nasal de fêmeas é menor em diestro quando comparada ao estro na exposição 

ao CPA (§p=0,05). Valores expressos em “boxplot” (a linha média define a 

mediana, as bordas acima e abaixo do retângulo representam os percentis 
25% e 75% respectivamente, e as linhas terminais da barra de erro (abaixo e 
acima) representam os percentis 10% e 90%, respectivamente). Camundongos 
fêmeas nas seguintes fases: proestro, expostos ao ar ambiente (PE/A) (n=3); 
proestro, expostos ao CPA (PE/MP) (n=4); estro, expostos ao ar ambiente 
(E/A) (n=6); estro, expostos ao CPA (E/MP) (n=10); diestro, expostos ao ar 
ambiente (D/A) (n=3), e diestro, expostos ao CPA (D/MP) (n=8). 
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4.6 Análise da espessura do epitélio nasal  

 

A espessura média do epitélio nasal foi determinada por meio da 

distância do limite da membrana basal e o limite de membrana apical da região 

do epitélio nasal analisado. Observa-se que, após a exposição de MP2,5 

concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA, aos machos e as fêmeas não apresentam 

diferença estatística significativa para espessura de epitélio (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Representação gráfica da espessura do epitélio nasal (µm) de 
camundongos machos e fêmeas após exposição subcrônica ao ar ambiente e 
MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no CPA. Não houve diferença estatística 
significativa para espessura de epitélio nasal entre os grupos. As colunas dos 
gráficos representam a média e o desvio padrão. Camundongos machos 
expostos ao ar ambiente (M/A) (n=5), camundongos machos expostos ao CPA 
(M/MP) (n=7), camundongos fêmeas expostos ao ar ambiente (F/A) (n=12), 
camundongos fêmeas expostos ao CPA (F/MP) (n=22).  
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 A Figura 35 ilustra essa observação nas 3 fases do ciclo estral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Representação gráfica da espessura do epitélio nasal (µm) de 
camundongos fêmeas em 3 fases do ciclo estral (proestro, estro e diestro) após 
exposição subcrônica ao ar ambiente e MP2,5 concentrado a ~ 600 µg/m3 no 
CPA. Não houve diferença estatística significativa para a espessura de epitélio 
nasal entre os grupos. As colunas dos gráficos representam a média e o desvio 
padrão. Fêmeas  nas seguintes fases: proestro, que foram expostas ao ar 
ambiente (PE/A) (n=3); proestro, que foram expostas ao CPA (PE/MP) (n=4); 
estro, expostas ao ar ambiente (E/A) (n=6); estro, expostas ao CPA (E/MP) 
(n=10); diestro, expostas ao ar ambiente (D/A) (n=3), e diestro, expostas ao 
CPA (D/MP) (n=8). 
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5. Discussão 

Este estudo demonstrou os efeitos de exposições à poluição do ar nos 

receptores e enzimas que metabolizam os xenobióticos no epitélio nasal. Essas 

proteínas são importantes para a mediação do estrógeno e podem estar 

envolvidas na resposta frente a compostos orgânicos presentes na poluição, 

principalmente os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são geralmente 

encontrados adsorvidos no material particulado. 

As exposições foram realizadas no jardim da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), localizada entre a Avenida Doutor 

Arnaldo e a Rua Teodoro Sampaio, uma região com tráfego intenso de veículos 

automotores, que também possui um corredor de ônibus, onde são 

encontrados veículos com diferentes tipos e idades de motor, condições de 

operação e formulações do combustível. Amostras de material particulado 

foram coletadas nessa região e analisadas no Instituto de Química da USP 

para a determinação de compostos orgânicos, tendo sido identificada a 

presença de Ace (acenafitaleno), Fe (fenantreno), Ant (antraceno), Pireno, BaA 

(benzo(a)antraceno), Criseno, BbF+BKF (benzo(b)fluoranteno e 

benzo(k)fluoranteno), BaP (benzo(a)pireno), InP(indeno(1,2,3-cd) pireno) e 

DBA (dibenzo antraceno). Alguns HPAs, quando hidroxilados, tais como os 

BaP e criseno, podem  ter  estrutura molecular semelhante a 17-estradiol 

(Wenger et al., 2009). 

 Neste trabalho, as amostras coletadas apresentaram níveis mais 

elevados de HPAs (média 6,11 ng/m3) em relação aos achados de 

Vasconcellos et al. (2003), que foram  coletados  no ano de 2000 em  três 

diferentes localizações na região metropolitana de São Paulo: 1) na Cidade 
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Universitária, onde a amostragem foi realizada a aproximadamente 2 

quilômetros de uma das principais vias de  intenso tráfego de veículos movidos 

à gasolina e álcool, diesel e etanol (média 3,10 ng/m3); 2)  na Água Funda, 

região de grande vegetação e a 20 quilômetros de  Cubatão, uma região com 

várias fontes de emissão de áreas petroquímicas e da refinaria de petróleo 

(média 2,73 ng/m3), e  3) em Cotia, uma região de vegetação, onde a 

amostragem  foi feita a 15 quilômetros  de uma estrada de fluxo de veículos 

pesados movidos a diesel (média  1,92 ng/m3). Vasconcelos et al. (2003) 

relataram a relativa abundância de benzo[b]fluoranteno e criseno em ambiente 

localizado perto de estradas com tráfego intenso de veículos a diesel, 

sugerindo que esses veículos correspondem às maiores fontes desses HPAs. 

 Nossos resultados também mostraram que criseno, pireno e 

benzo[a]antraceno corresponderam aos maiores níveis de HPAs coletados na 

região onde aconteceram as exposições dos animais, sendo que a grande 

concentração de veículos movidos a diesel nessa região poderia explicar o alto 

nível de HPAs. Evidências de que compostos estrogênicos estão presentes nas 

partículas da atmosfera foram relatadas pela primeira vez por Zacharewski et 

al. (1998), sendo  mais tarde confirmadas por dois estudos in vitro  a hipótese 

de que os hidroxi-HPAs podem contribuir para a atividade estrogênica (Wang et 

al., 2004; Klein et al., 2006). Os hidroxi-HPAs são formados na atmosfera pela 

oxidação secundária de HPAs na fase gasosa, sendo geralmente menos 

voláteis do que os HPAs de origem, e tendem a se associar melhor com o 

material particulado (Vione et al., 2004). Hidroxi-HPAs e seus precursores são 

gerados por processos atmosféricos e diretamente por processos de 

combustão, sendo encontrados, por exemplo, na exaustão do motor a diesel 
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(Sidhu et al., 2005; Heeb et al., 2008). Além disso, os HPAs-hidroxilados 

podem ser formados no organismo após a ingestão de HPA parenteralmente, 

por biotransformação catalisada pelo citocromo P450 (CYP) (Charles et al., 

2000; Fertuck et al., 2001; van Lipzig et al., 2005). A estrogenicidade in vitro 

pode ser observada em certos HPAs, e ocorre supostamente devido a 

metabólitos hidroxilados formados em células expostas (Charles et al., 2000; 

Fertuck et al., 2001; Lipzig van et al., 2005).  

Há trabalhos que relatam a presença e a participação dos Erα e Erβ no 

tecido pulmonar, os quais são importantes para a formação de alvéolos em 

fêmeas e a modulação do desenvolvimento da matriz extracelular, o que 

permite a pressão de recuo normal do tecido elástico pulmonar (Massaro; 

Massaro, 2004). Estudos que mostram a presença de receptores de 

estrógenos no epitélio nasal são poucos e estão relacionados com a sua 

distribuição, a fim de caracterizar a influência de hormônios, como o uso de 

pílulas anticoncepcionais, em processos fisiopatológicos nasais que não são 

totalmente compreendidos. A literatura apresenta estudos que mostram a 

associação entre variação hormonal e condição nasal, como a influência do 

estrógeno e a incidência de congestão nasal em mulheres gestantes (Hamano 

et al., 1998). 

O presente estudo investigou as diferenças na expressão de duas 

isoformas de receptores de estrógeno, Erβ-1 e Erβ-2, no epitélio nasal, em 

relação ao gênero, e nas três fases do ciclo estral de camundongos fêmeas 

expostos ao ar ambiente e ao MP2,5 concentrado a aproximadamente 600 

µg/m3. Observou-se que houve diferenças entre os gêneros em Erβ-2 RNAm, 

em resposta à exposição ao CPA (p=0,036), com diminuição da expressão de 
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Erβ-2 RNAm em camundongos fêmeas. Também se observou que a poluição 

interfere na expressão gênica do Erβ-2 de camundongos fêmeas, 

principalmente na fase diestro (p=0,008). Essa fase é definida por baixo nível 

circulante de estrogênio no organismo, mas com maior abundância do receptor 

de estrógeno (Wu et al., 1996; Berisha et al., 2002). Na fase diestro, a 

exposição ao CPA ocasiona uma diminuição da expressão do RNAm para o 

ERβ, o que poderia ser explicado pelos compostos similares ao estrógeno  

resultantes dos compostos orgânicos da poluição do ar. Por sua vez, na fase 

estro, foi observado um aumento de Erβ por exposição ao CPA (p=0,005), 

sugerindo que o equilíbrio entre o estrogênio e o seu receptor foi alterado 

(Kuiper et al., 1998). 

No presente estudo foi observada uma maior expressão gênica de AhR 

RNAm no epitélio nasal do que de seus competidores Erβ-1  e Erβ-2, porém 

sem diferença pela exposição e pelo gênero; na fase estro, a área 

imunomarcada por imuno-histoquímica revelou uma diminuição da expressão 

de proteínas do AhR (p=0,002) em resposta à exposição ao ar ambiente. Na 

fase proestro, houve uma diminuição da expressão de proteínas do AhR 

(p=0,048) no grupo exposto ao CPA, em comparação  ao grupo ar ambiente .  

O AhR é conhecido por estar envolvido na imunorregulação alérgica, 

como relatado por Bettelli et al. (2008),  que mostrou que os HPA e 2,3,7,8 - 

tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) aumentam a produção de imunoglobulina E 

(IgE) em culturas purificadas com células B. O AhR é um fator de transcrição 

induzido por ligante, que regula a diferenciação celular e indução de enzimas 

de biotrasformação, com papel na resposta a poluentes tóxicos ambientais, 

como dioxinas (2,3,7,8-tetraclorodibenzeno-p-dioxina - TCDD) ou HPAs. 
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 Estudos bioquímicos e genéticos indicam que a maioria das respostas 

obtidas por HPAs é devida à ligação ao AhR. Por exemplo, há evidência 

mostrando que a correlação entre ER e sistemas AhR levam à inibição da 

sinalização do estrógeno, tanto in vitro como em estudos experimentais em 

animais (Safe; Wormke, 2003). Outros estudos utilizando agonistas e inibidores 

AhR demonstraram que a ativação de AhR induziu a produção de citocinas 

como TGF-α, TNF-α e receptores de MMP por eritrócitos humanos e células 

epiteliais. O AhR também regula a expressão de moléculas de adesão e, 

assim, controla o contato célula-célula. (Buters et al., 2002; Shimada, Fujii-

Kuriyama, 2004;  Nukaya et al., 2009; Ishida et al., 2010). 

A ativação do AhR  regula  a expressão dos genes fundamentais do 

citocromo P450  (por exemplo, CYP1A1, CYP1A2 e CYP1B1), que promovem 

a eliminação de 17β-estradiol (E2) e estrona (E1), dois ligantes predominantes 

do receptor de estrogênio (Lee et al., 2003). No presente estudo, observamos 

que a exposição ao MP2,5 concentrado altera a expressão de gênica de Cyp1b1 

no epitélio nasal nas diferentes fases do ciclo estral de camundongos fêmeas. 

As fêmeas em proestro e diestro diminuíram a expressão gênica de Cyp1b1 em 

comparação àquelas em estro (p=0,01). Foi observado que, no ciclo diestro, 

quando o nível circulante de estrógeno é baixo, a exposição ao MP2,5 

concentrado no CPA altera, diminuindo a expressão  gênica de Cyp1b1 em 

comparação à exposição ao  ar ambiente (p=0,036).  

Nas fases do ciclo estral, enquanto a expressão gênica de Cyp1a2 foi 

estatisticamente diferente em fêmeas expostas ao CPA e ao ar ambiente 

(p=0,013 e p=0,015 respectivamente), na fase diestro houve uma diminuição 
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da expressão do Cyp1a2 por CPA em relação à exposição ao ar ambiente 

(p=0,05). 

Pela via AhR (Rusmore; Kong, 2002), o CYP1B1 metaboliza os 

constituintes da fumaça de tabaco, como os HPAs [benzo(a)pireno (BaP)] e a 

principal enzima responsável pela geração de catecois de estrógenos, os quais 

apresentam a propriedade de danificar macromoléculas por formação de 

radicais livres (Siegfried , 2010). Meireles et al. (2010) observaram um aumento 

de expressão de CYP1B1 em tecido pulmonar de camundongos, após períodos 

de exposição de 3, 8 e 20 semanas à fumaça de cigarro.  

A CYP1B1, uma enzima da fase 1, é capaz de metabolizar o estradiol 

em compostos potencialmente mutagênicos e/ou carcinogênicos (Liehr; Ricci, 

1996), além de bioativar HPAs presentes na fumaça de cigarro, como o 

benzo(a)pireno, a potenciais carcinógenos (Shimada et al., 1996). 

A CYP1A1 contribui para o metabolismo do BaP e do estrógeno 

(Siegfried, 2010). Alguns estudos demonstram que uma pequena exposição à 

fumaça de cigarro induz a expressão de CYP1A1 e CYP1A2. Raza et al. (2013) 

demonstraram que, após 4 dias de exposição à fumaça de cigarro, houve 

aumento na atividade e expressão de CYP1A1 e CYP1A2 nos tecidos 

pulmonar, hepático, renal e cardíaco de camundongos. O presente trabalho 

demonstrou a expressão de AhR, CYP1A1, CYP1A2 e CYP1B1 no epitélio 

nasal, confirmando a existência de um sistema metabólico relevante nesse 

tecido.  

A atividade da enzima hepática P450 foi elevada em ratos machos, em 

relação às fêmeas, em estudo realizado por Watanabe et al. (1997); por sua 

vez, o conteúdo microssomal total da P450 foi também encontrado elevado em 
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ratos machos, em relação ao das fêmeas (Guo et al., 1993). No presente 

estudo foi observada similar expressão de Cyp1a1 Cyp1a2, Cyp1b1 no epitélio 

nasal de ambos os gêneros.  

Pouco se sabe sobre o efeito de hormônios circulantes e/ou seus 

receptores hormonais no metabolismo dos xenobióticos nas vias aéreas.  

O presente estudo observou, no epitélio nasal, um aumento de muco 

ácido e neutro em camundongos machos, em relação às fêmeas, quando da 

exposição ao CPA (p=0,001 e p=0,002 respectivamente). Uma maior 

quantidade de muco neutro foi observada em camundongos machos, em 

relação às fêmeas (p=0,048), por exposição ao ar ambiente. No entanto, não 

houve alteração na espessura do epitélio nasal, tanto em machos quanto em 

fêmeas, por exposição ao ar ambiente ou CPA. Saldiva et al. (1995) 

demonstrou diferenças entre ratos machos e fêmeas, com relação ao muco 

ácido as fêmeas em estro apresentaram menor quantidade de muco quando 

comparado aos machos. 

O epitélio nasal é o primeiro a entrar em contato com o ar ambiente, 

devendo estar preparado para atuar como barreira para diversas impurezas, 

prevenindo sua entrada no aparelho respiratório. Para esse propósito, as 

células mucosas podem produzir muco mais espesso (ácido) em ambiente 

poluído, de maneira a evitar a infiltração de substâncias nas células epiteliais. 

Kato e Kagawana (2003) demonstraram que roedores expostos ao ar presente 

em tráfego rodoviário, por 24 e 48 semanas, apresentaram proliferação de 

células mucosas nas vias aéreas, associada à acidificação dos grânulos 

mucosos em tais células.  



76 

 

A acidificação do muco modifica as propriedades físico-químicas das 

mucinas, podendo levar ao aumento de sua viscosidade e a edema celular, 

interferindo na integridade do sistema mucociliar e, consequentemente, 

provocando alterações nos mecanismos de defesa do epitélio respiratório 

(Giddens, Fairchild, 1972; Holma, 1989; Daviskas, Anderson, 2006; Li et al., 

2007). Esses achados suportam a idéia que a exposição ao MP2,5 concentrado 

no CPA é capaz de induzir aumento de muco ácido no epitélio nasal de 

camundongos machos, demonstrando que os camundongos machos expostos 

ao CPA apresentam maior resposta aos insultos externos do que as fêmeas.  

 

O presente estudo também observou a presença de duas isoformas do 

Erβ (Erβ-1 e Erβ-2), Ahr e enzimas CYP (Cyp1a1, Cyp1a2 e Cyp1b1) no 

epitélio nasal de camundongos machos e fêmeas, relacionadas à poluição 

ambiental. Em acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que, na 

cidade de São Paulo, elevados níveis de HPAs são encontrados, os quais 

podem influenciar o papel do ERβ nas fases do ciclo estral. Este trabalho 

observou um decréscimo de Erβ-2 RNAm e Cyp1a2, principalmente na fase 

diestro, quando da exposição de fêmeas ao CPA; por outro lado, foi observado 

um aumento de Cyp1b1 na fase estro. Existem diferentes respostas no epitélio 

nasal de camundongos machos e fêmeas em relação à exposição à poluição 

do ar, sendo que essas diferenças podem ser relacionadas à predisposição de 

fêmeas a apresentar maior susceptibilidade às doenças do trato respiratório.  
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6. Conclusão 

 

Este trabalho verificou a presença de elevados níveis de HPAs na 

cidade de São Paulo, que podem influenciar o papel do ERβ nas fases do ciclo 

estral de camundongos fêmeas. 

A exposição à poluição do ar afeta a expressão de proteínas e genes de 

camundongos, a qual é importante na mediação do estrógeno e de compostos 

orgânicos presentes na poluição do ar. 

Existem diferentes mecanismos de defesa do epitélio nasal à exposição 

à poluição do ar entre camundongos machos e fêmeas, sendo que o epitélio 

nasal dos primeiros apresentou aumento na expressão de muco e essa 

diferença pode ser relacionada à predisposição de fêmeas a apresentar maior 

susceptibilidade às doenças do trato respiratório. 
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