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RESUMO

Seriani R. Avaliação da toxicidade de partículas da exaustão do diesel em
explantes de traqueia e cultura de células do epitélio respiratório: estudo da
expressão gênica, citotoxicidade e sinalização celular [Tese]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.
Partículas da exaustão de motores a diesel (DEP) têm propriedades
toxicológicas, devido às características físico-químicas. O DEP é capaz de
ativar as vias de sinalização intracelular e induzir alterações metabólicas em
células e tecidos do sistema respiratório. O objetivo desta tese foi: 1) avaliar o
perfil das mucinas e alterações epiteliais em explantes de traqueia de
camundongo BALB/c expostos ao DEP e DEP tratado com ácido nítrico e
solventes orgânicos; e 2) em cultura de células de epitélio brônquico humano
(BEAS-2B) expostas ao DEP e DEP tratado com hexano (DEP/HEX) para
avaliar ativação de MAPK (ERK e JNK), citotoxidade, integridade de
citoesqueleto, viscoelasticidade celular e expressão gênica de enzimas
envolvidas no estresse oxidativo e apoptose. Os resultados mostraram que,
em explantes de traqueia, o DEP causa aumento significativo em relação ao
grupo controle na quantidade de muco ácido (p= 0,001), diminuição no muco
neutro (p=0,001), diminuição de muco misto (p= 0,001), aumento de
vacuolização (p= 0,001), aumento de apoptose (p=0,001), ora com aumento de
pERK e diminuição de pJNK, e vice-versa. Os explantes submetidos à
exposição ao DEP e DEP/MET aumentaram significativamente o muco ácido
(p=0,01) e DEP/HEX provocou aumento da extrusão do muco (p=0,007),
provavelmente devido à ação do enriquecimento inorgânico. Para as células
BEAS-2B, nos resultados obtidos com células epiteliais expostas ao DEP e
DEP/HEX, foram observadas alterações na membrana citoplasmática,
mitocôndrias e citoesqueleto. As células expostas apenas ao DEP em baixas
concentrações (15ug/mL) apresentaram alterações na expressão de genes
envolvidos no apoptose (BCL-2 e Caspase-3 (p=0,05 e p=0,01) e estresse
oxidativo [(SOD1 e SOD2 e GPx. p=0,01 )], e CYP1A1 ((p=0,01).
Descritores: Emissões de veículos; Mucosa respiratória/citologia; Sistema de
sinalização das MAP quinases; Estresse oxidativo; Toxicidade; Metais;
Hidrocarbonetos.

ABSTRACT

Seriani R. Toxicity tests on tracheal explants and respiratory epithelial cells
exposed to diesel exhaust particles: a study on gene expression, cytotoxicity,
and cell signaling [Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo"; 2015.
Partículas da exaustão de motores a diesel (DEP) têm propriedades
toxicológicas, devido às características físico-químicas. O DEP é capaz de
ativar as vias de sinalização intracelular e induzir alterações metabólicas em
células e tecidos do sistema respiratório. O objetivo desta tese foi: 1) avaliar o
perfil das mucinas e alterações epiteliais em explantes de traqueia de
camundongo BALB/c expostos ao DEP e DEP tratado com ácido nítrico e
solventes orgânicos; e 2) em cultura de células de epitélio brônquico humano
(BEAS-2B) expostas ao DEP e DEP tratado com hexano (DEP/HEX) para
avaliar ativação de MAPK (ERK e JNK), citotoxidade, integridade de
citoesqueleto, viscoelasticidade celular e expressão gênica de enzimas
envolvidas no estresse oxidativo e apoptose. Os resultados mostraram que,
em explantes de traqueia, o DEP causa aumento significativo em relação ao
grupo controle na quantidade de muco ácido (p= 0,001), diminuição no muco
neutro (p=0,001), diminuição de muco misto (p= 0,001), aumento de
vacuolização (p= 0,001), aumento de apoptose (p=0,001), ora com aumento de
pERK e diminuição de pJNK, e vice-versa. Os explantes submetidos à
exposição ao DEP e DEP/MET aumentou significativamente o muco ácido
(p=0,01) e DEP/HEX provocou aumento da extrusão do muco (p=0,007),
provavelmente devido à ação do enriquecimento inorgânico. Para as células
BEAS-2B, nos resultados obtidos com células epiteliais expostas ao DEP e
DEP/HEX, foram observadas alterações na membrana citoplasmática,
mitocôndrias e citoesqueleto. As células expostas apenas ao DEP em baixas
concentrações (15ug/mL) apresentaram alterações na expressão de genes
envolvidos no apoptose (BCL-2 e Caspase-3 (p=0,05 e p=0,01) e estresse
oxidativo [(SOD1 e SOD2 e GPx. p=0,01 )], e CYP1A1 ((p=0,01).
Descriptors: Vehicle emissions; Respiratory mucosa/cytology; MAP kinase
signalling system; Oxidative stress; Toxicity; Metals; Hydrocarbons.
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1.1

Poluição atmosférica: meio ambiente, saúde e a toxicidade das
partículas da exaustão do diesel (DEP)
A poluição atmosférica é um tema pertinente e muito discutido em

convenções internacionais em que se procura debater e estabelecer políticas
públicas de sustentabilidade em centros urbanos, e padrões para a emissão de
substâncias que comprometem a saúde, o clima e o equilíbrio dos
ecossistemas.
Substâncias presentes das emissões na atmosfera, como o enxofre, por
exemplo, culminam na precipitação de chuva ácida que afetam o solo, as
águas superficiais, a germinação de sementes, a fotossíntese, e, também, as
estruturas de construções e monumentos (Driscol et al., 2001, Singh &
Agrawal, 2007). Além desse, outros poluentes, como o dióxido de carbono,
compostos

nitrogenados,

metano,

hidrocarbonetos,

etc.,

contribuem

consideravelmente para o aquecimento global que afeta, direta e indiretamente,
a produção de alimentos e a saúde humana (Wheeler & Von Braun, 2013;
Franchini & Mannucci, 2015).
Os

gases

e o

material particulado são

encontrados

em

altas

concentrações nos centros urbanos e em regiões industrializadas. Essa classe
de poluentes atmosféricos é considerada como importante desencadeadora da
ativação de vias metabólicas, que causam o aparecimento de várias doenças
na população, como câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças
cardiovasculares, distúrbios endócrinos, baixo peso fetal, dentre outras
morbidades (Saldiva et al., 2002; Pope & Dockery, 2006, Jasinki et al.; SergioChiarelli et al., 2011; Romão et al.; Yorifuji & Kashima; Gan et al.; Altuğ et al.,
2013; Schikowski et al., 2014).
Transformando esses relatos da saúde em custos para os cofres públicos,
estudos realizados por Bell et al. (2006) estimam que os gastos com
internações e visitas médicas, principalmente de crianças com crises
asmáticas, tendem a crescer em, aproximadamente, 4 milhões/ano nas
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grandes cidades da América Latina, como Santiago, México e São Paulo.
Segundo estes autores, o investimento em tecnologias e, consequentemente,
na melhoria nos padrões de emissão de poluentes atmosféricos podem poupar
de 21 e 165 bilhões de dólares/ano.
Do mesmo modo, os estudos de Miraglia et al. (2005) comprovaram que
o custo da poluição na saúde de crianças e idosos, apenas na cidade de São
Paulo, é de U$ 3.222.676,00/ano. Neste contexto, podemos observar que a
poluição atmosférica não é apenas um problema de saúde pública, mas
também de grande importância econômica.
A deterioração da qualidade do ar em São Paulo é decorrente das
emissões atmosféricas, e grande parte é proveniente dos veículos (Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 2013).
Segundo os dados do Departamento de Trânsito de São Paulo
(DETRAN/SP - outubro/2014), a frota circulante no Estado de São Paulo é
26.316.053. Na capital, há em torno de 7.800.000 veículos, dentre estes, cerca
1.100.000 são movidos a diesel.
Estima-se que os veículos movidos a diesel contribuem para o
lançamento de, aproximadamente, 4.640 toneladas/ano de material particulado
no Estado de São Paulo e 1.500 toneladas/ano na região metropolitana
(CETESB, 2013). Portanto, ainda que a quantidade de automóveis e
motocicletas juntos (6.636.227) seja maior do que os veículos pesados
(1.120.133), a contribuição na emissão de material particulado destes é apenas
de 7% contra 93% daqueles movidos a diesel (Figura 1).
Além disso, a frota diesel é responsável por 35,3% da contribuição
relativa de todo o material particulado presente na atmosfera na região
metropolitana de São Paulo (Figura 2).
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Figura 1 - Contribuição das categorias de veículos na emissão de material
particulado no Estado de São Paulo em 2013 (CETESB, 2013)

Figura 2 - Emissões relativas por tipo de fonte na Região Metropolitana de São
Paulo
Diante do exposto, em relação aos custos ambientais e de saúde pública,
observa-se uma melhoria na qualidade do diesel por meio da redução dos
níveis de enxofre.
Historicamente, os níveis de enxofre no óleo diesel já foram de 13.000
ppm no Brasil (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
- ANFAVEA, 2012). A PETROBRÁS introduziu, em 2005, nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Santos, Campinas e São José dos Campos, o
óleo diesel S500, com teor máximo de 500 ppm de enxofre, que veio substituir
o óleo diesel metropolitano com 2.000 ppm de enxofre, trazendo inegáveis
vantagens ambientais pela retirada de 75% em massa do enxofre contido no
óleo diesel e o equivalente potencial de redução na emissão de óxidos de
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enxofre e de fumaça em todos os veículos a diesel na frota, independente da
tecnologia construtiva do motor (CETESB, 2011).
Atualmente, óleo diesel S10 (10 ppm de enxofre) representa 15% do
volume total de óleo diesel vendido no país. Essa mudança na composição do
óleo diesel consumido no país está de acordo com as medidas previstas no
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve
– e atende à Resolução ANP nº 65, de 09/11/2012 (ANFAVEA, 2012).
De modo geral, os efeitos deletérios à saúde atribuídos às partículas da
exaustão do diesel estão associados aos diversos compostos orgânicos e
inorgânicos adsorvidos na sua superfície. Metais, enxofre e hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos são os principais, e, assim, os efeitos isolados destes
componentes têm sido discutidos a fim de determinar quais características
influenciam na toxicidade da partícula, e não apenas a toxicidade dependente
da massa ou concentração (Saldiva et al., 2002; Takenaka et al., 2004; Laks et
al., 2008, Happo, et al., 2010).
Outro fator importante no que se refere à composição elementar do DEP
não é apenas a do teor de enxofre, como discutido anteriormente, mas também
a composição que é diretamente proporcional ao desempenho e à idade do
motor, e modo de operação do condutor (Saldiva et al.; Li et al., 2002; Li et al.;
Pozzi et al., 2003; Takenaka et al., 2004; Ntziachristos et al., 2007, Laks et al.,
2008, Delfino et al., 2009, Happo, et al., 2010, Gurbani et al., 2013).
A presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) associados
ao material particulado de 10 μm (MP10), na cidade de São Paulo, já foram
relatados por De Martinis et al. (2002) e Vasconcellos et al. (2003). Estes
autores relatam valores da ordem de 95,5 ng/m3 a 122 μg/m3 que podem estar
ligados diretamente ao aumento do tráfego urbano de veículos movidos a
diesel (Bourotte et al., 2005). Além disso, estes compostos possuem alta
toxicidade e estão relacionados diretamente com a incidência de câncer de
pulmão, distúrbios endócrinos e até como estrógeno ambiental. Igualmente,
apontados como causadores da diminuição da fertilidade em machos de várias
espécies de aves e mamíferos (Perera,1997). Ademais, segundo a Agência
Internacional em Pesquisa de Câncer (IARC), os hidrocarbonetos presentes na
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combustão do diesel são classificados como altamente carcinogênicos (IARC,
2012).
Metais também são adsorvidos na superfície do material particulado e
responsáveis por diversos processos catalíticos que geram oxidantes e
induzem à resposta inflamatória (Pritchard et al., 1996). A maioria dos metais
que sofre "ciclo redox" têm potencial para produzir quantidades apreciáveis de
O2-, H2O2 e OH, que podem se sobrepor à proteção dada pelos diferentes
mecanismos de defesa antioxidante causando estresse oxidativo (Block &
Calderón-Garcidueñas, 2009).
Além

das

propriedades

de

gerar

oxidantes,

os

metais

podem

desencadear respostas celulares mediadas pela ativação das vias de
sinalização intracelular e, consequentemente, provocar alterações metabólicas
(Hill & Treisman, 1995). Metais, como o As, Cr, Cu, V, Zn, encontrados nas
partículas de exaustão do diesel, têm a propriedade de ativar os receptores de
fator de crescimento epidérmico (EGFR). Esta ativação é dada no sentido de
que os estímulos extracelulares desencadeiem uma resposta intracelular por
uma sequência de fosforilações (Marchese et al., 2003).
Em geral, a presença dos compostos orgânicos e inorgânicos presentes
no DEP podem interagir de forma sinérgica e/ou aditiva, e provocar distúrbios
fisiológicos, celulares, subcelulares e moleculares em diferentes órgãos e
tecidos, incluindo, principalmente, o sistema respiratório (Li et al., 2002; Li et
al.; Pozzi et al., 2003; Ntziachristos et al., 2007, Laks et al., 2008, Delfino et al.,
2009, Gurbani et al., 2013).

1.2

Sistema respiratório e mecanismos de defesa

Dadas as devidas informações básicas a respeito da poluição atmosférica,
nessa seção, serão apresentadas algumas das características do sistema
respiratório, alvo das substâncias inaláveis e foco do presente estudo.
O sistema respiratório humano é composto, basicamente, por estruturas
facilitadoras de trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Tais estruturas
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são conhecidas como zona condutora e zona respiratória (Savarese & Rosinha,
2006).
A zona condutora inclui as estruturas: nariz, nasofaringe, laringe, traqueia e
brônquios que desempenham funções diferenciadas em relação ao ar
inspirado. O nariz, por exemplo, atua na filtração por meio de pelos grossos e
aquecimento do ar. Em seguida, temos a nasofaringe que, por meio de
pequenos cílios, movem partículas para a boca a fim de serem deglutidas ou
expelidas. A seguir, temos a laringe revestida de células que produzem muco
abundantemente e lubrificam e umidificam a região (Savarese & Rosinha,
2006).
Ainda em sentido à zona respiratória, temos duas das estruturas pelas
quais temos focado nosso estudo: a traqueia e os brônquios (Figura 3).

Fonte: Odonto-USP
Figura 3 - Ilustração com características da traqueia e dos brônquios.
A traqueia é o principal segmento condutor das vias aéreas, formada por
anéis cartilaginosos e células especializadas na produção e remoção de muco,
que se subdividem até chegar aos sacos aéreos. A presença de subdivisões ao
longo da traqueia diminui a velocidade da passagem do ar para que as trocas
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gasosas ocorram com maior eficiência. Além disso, em toda sua extensão,
existe um revestimento interno mucoso e cílios que se movem em direção
contrária, ou seja, para cima, levando muco para a faringe. À medida que a
traqueia se estende até a zona respiratória, esta se divide em dois ramos na
forma de brônquios esquerdo e direito (Savarese & Rosinha, 2006).
Os brônquios mantêm as estruturas cartilaginosas das traqueias, e
possuem um revestimento interno contendo células mucosas e ciliares,
entretanto, à medida que começam a ocorrer subdivisões desta estrutura, as
células ciliares vão diminuindo até desaparecerem no bronquíolo terminal.
(Savarese & Rosinha, 2006)
Assim, é caracterizada a zona condutora, porém o sistema ainda precisa
de mecanismos com ajustes mais finos que estão descritos na zona
respiratória. Os componentes desta região são revestidos por alvéolos
responsáveis pela troca gasosa, podendo ser considerados como unidades
funcionais respiratórias. Além disso, os alvéolos são formados por células
alveolares ou pneumócitos tipo I e tipo II. Nesta região, também é comum a
presença de macrófagos alveolares que fagocitam partículas estranhas e as
levam para a faringe (Savarese & Rosinha, 2006).
São essas as características que fazem das vias aéreas a maior área de
superfície do corpo humano em contato direto com o meio externo, e, como
consequência, é a que mais sofre com agressões advindas desse contato.
O ar inspirado contém partículas orgânicas e inorgânicas, entretanto,
apesar da inalação diária de, aproximadamente, 12.000 litros de ar, podendo
chegar até 20.000 litros, dependendo da atividade física, os pulmões são
limpos e estéreis devido a mecanismos de defesa ao longo do trato respiratório
(Nakagawa et al., 2006).
As defesas do sistema respiratório incluem as adquiridas (específicas) e
as inatas (não específicas). Em relação à resposta adquirida, esta é feita pelo
sistema de defesa mediado pelas células inflamatórias de memória e
anticorpos (Nakagawa et al., 2006), enquanto que o sistema de defesa inato,
além de outros componentes, apresenta o sistema de defesa mucociliar que é
responsável pelo transporte de partículas e micro-organismos depositados na
superfície das vias aéreas (Nakagawa et al.; Savaranese & Rosinha, 2006).
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O primeiro mecanismo de defesa inato inicia-se nas narinas por meio dos
cílios

e do turbilhonamento aéreo. Posteriormente, segue a filtração

aerodinâmica e o transporte mucociliar. Além destes, existem outros
mecanismos (espirro e tosse) que são ativados quando há a redução das
funções do sistema mucociliar (Savaranese & Rosinha, 2006).
O transporte mucociliar tem como função primordial remover qualquer tipo
de material retido no muco respiratório para a região de orofaringe em que será
deglutido ou expectorado (Savarese & Rosinha, 2006). Este sistema depende
de três elementos fundamentais para o seu funcionamento: 1) integridade e
função dos cílios; 2) composição e quantidade de muco, e 3) interação mucocílio (Macchione et al., 1999; Nakagawa et al., 2005) (Figura 4).

Fonte: ACD/UFRJ
Figura 4 - Epitélio respiratório com presença de células ciliadas e mucosas
O muco é um importante componente da defesa respiratória. Esta
substancia amorfa, reveste o epitélio respiratório, e é continuamente produzida
e transportada pelo batimento ciliar de forma coordenada em direção à
orofaringe em que será deglutida ou expectorada. Suas funções são: lubrificar
e umidificar a superfície das vias aéreas, isolar e proteger o epitélio de
agressores exógenos, promover um ambiente adequado ao batimento ciliar e
diminuir a tensão superficial (Nakagawa et al., 2006). Para o desempenho
destas funções, podemos dizer que o muco é um composto bifásico,
representado por: a) fração sol, formado por água com menor quantidade de
íons cloreto e sódio com um pH ligeiramente ácido com distribuição de forma
contínua da traqueia aos brônquios; e b) camada gel, é representado pelo
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muco propriamente dito. Apresenta características

físico-químicas

não

newtoniana, ou seja, possui qualidades de matéria sólida – componente
elástico, e líquido – componente viscoso, que são essenciais para que o muco
seja deslocado mediante a força aplicada pelos cílios durante o batimento ciliar
(Carvalho-Oliveira et al., 2006).
A parede das vias aéreas compreende diversos tipos celulares que
contribuem direta ou indiretamente para o processo de defesa respiratória.
Neste grupo, estão inclusas as células serosas, mucosas, ciliadas, de Clara e
outras ainda pouco estudadas , como as células Kultschitzky (endócrinas)
(Macchione & Saldiva, 2006).
As células secretoras e mucosas são responsáveis pela produção de
muco e as células ciliadas pelo transporte. As células secretoras e mucosas
estão localizadas nas glândulas submucosas dos brônquios e da traqueia , e no
epitélio das vias aéreas. A secreção de um muco de boa qualidade e
quantidade ideal é importante para o “clearance” mucociliar, entretanto, quando
o epitélio é exposto a agentes químicos, físicos ou biológicos, pode ocorrer
alteração nas propriedades físico-químicas do muco (Macchione & Saldiva,
2006, Pires-Neto et al., 2006; Yoshizaki et al., 2010).

1.3

Estruturas

celulares alvos do DEP no epitélio
mitocôndrias, membrana celular e citoesqueleto

respiratório:

1.3.1 Mitocôndrias

Mitocôndrias em vias aéreas são, particularmente, suscetíveis aos danos
oxidativos (Bowler et al., 2002). Esta organela está envolvida em diversos
processos celulares codificados pelo genoma nuclear e mitocondrial, dentre os
quais se destacam a produção de energia e a respiração celular (Lehninger &
Smith, 1949; Di Donato, 2000).
Historicamente, o primeiro caso clínico associado com disfunção
mitocondrial foi descrito por Luft et al. (1962), que descreveram a dessincronia
entre atividade mitocondrial com a síntese de ATP. Neste contexto, novos
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horizontes surgiram a fim de avaliar a atividade mitocondrial (Mossman , 1983;
Hansen et al., 1989).
O teste do MTT, ou teste de atividade mitocondrial, ou teste de viabilidade
celular, baseia-se na capacidade da succinato desidrogenase, uma enzima do
Ciclo de Krebs, ativada em mitocôndrias de células viáveis, converter o sal de
tetrazolium (dimetiltiazol difenil tetrazolium, ou MTT), que é hidrossolúvel e de
cor amarelada, em cristais de formazan, que são de cor azul escura e, assim, a
formação de cristais é proporcional ao metabolismo mitocondrial (Mossman ,
1983; Hansen et al., 1989).

1.3.2 Membrana celular

A membrana celular é uma estrutura que delimita o espaço intracelular e,
por intermédio da permeabilidade seletiva, exerce o controle da entrada e saída
de subprodutos do seu metabolismo e das fontes exógenas. Assim, alterações
nas características estruturais podem modificar a atividade de proteínas de
membranas que atuam como canais de íons, transportadores, receptores, e
nos processos de sinalização celular, podendo provocar, ainda, apoptose e,
também, alteração no volume celular (Corsetto et al., 2011; Penha-Silva et al.,
2007).
O método que analisa a enzima lactato dehidrogenase (LDH) é muito
utilizado na avaliação da citotoxicidade, pois o LDH é uma enzima
citoplasmática liberada para o meio extracelular apenas quando as células
sofrem lesão na membrana plasmática. Deste modo, a sua determinação
constitui uma boa avaliação da viabilidade celular, fornecendo indicações a
respeito da integridade da membrana (Rego et al., 1996).

1.3.3 Citoesqueleto

O citoesqueleto é uma rede de estruturas filamentosas compostas por
microfilamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários, que
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participam de uma variedade de eventos celulares , incluindo a interação célulacélula ou célula-matriz extracelular, tensão de estiramento, endocitose,
remodelamento, mitose e outros ainda não tão bem estabelecidos. Desse
modo,

as

mudanças

nessa estrutura celular

podem

determinar

sua

sobrevivência e funções (Chen et al., 1997; Wu et al., 2012).
Ainda são poucos os métodos que avaliam diretamente a integridade do
citoesqueleto, entretanto, com o aprimoramento das técnicas de análises de
imagens e da microscopia confocal, já é possível aferir o alinhamento do
citoesqueleto e a reologia celular por meio de citometria óptica magnética de
oscilação (OMTC) (Fabry et al., 2003). A principal aplicação desse método é
medir a capacidade viscoelástica de células (Park et al., 2006).

1.4

Sinalização celular por proteínas quinases ativadas por mitogenos
ou MAPK
A cascata de sinalização do estimulo extracelular para uma resposta

intracelular é dada por uma família de proteínas com peso molecular de 38 a
110 KDa conhecidas como proteínas quinase ativadas por mitógeno ou MAPKs
(Wu et al., 1999; Pourazar et al., 2008).
A regulação das MAPKs se dá, basicamente, por fosforilação e
desfosforilação. A ativação das proteínas quinases ocorre por fosforilação em
uma cascata de ativação sequencial, iniciada por MAPKKK , seguida de
ativação das MAPKK em resíduos de serina e treonina. As MAPKK, por sua
vez, reconhecem e catalisam a fosforilação treonina/tirosina (Thr-Tyr) na alça
de ativação das MAPK (Tanoue et al., 2001). A sequência de aminoácidos
passíveis de serem fosforilados e, consequentemente, ativar as MAPK ERK e
JNK são Thr183/Tyr185 para o JNK e Tyr204 para ERK (Samet et al., 1998)
(Figura 5).
A MAPK JNK participa, entre outros processos, da interrupção do ciclo
celular, reparo ou apoptose (Hill & Treisman, 1995). Estas proteínas podem ser
ativadas por vários fatores de estresses , tais como irradiação UV, estresse
osmótico, citocinas pró-inflamatórias, dano oxidativo e poluentes (Wu et al.,
1999, Tanoue et al., 2001). Tournier et al. (2000) mostraram que camundongos
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jnk1-/-jnk2-/- que são knockout para JNK eram resistentes à apoptose induzida
e sugerem que JNK pode induzir a apoptose por meio da modulação de genes
Bcl-2 e da proteína de BIM.
Também é descrito o envolvimento do JNK na resposta imune pela
regulação da expressão de citocinas (Jaeschke et al., 2005) e produção
excessiva de muco associado à proteína MUC5AC nas vias respiratórias
expostas à contaminantes atmosféricos (Choi et al., 2010)
ERK é caracterizada como uma importante proteína da família das MAPK
porque atua diretamente no crescimento, proliferação e sobrevivência celular.
Duas isoformas de ERK expressa (ERK1 e ERK2), referido como P42/P44
fosforilam substratos em todos os compartimentos celulares, como as proteínas
da membrana (CD120a, Syk, e calnexina), substratos nucleares (SRC-1, Pax6,
NF-AT, Elk-1, MEF2, c-Fos, c-Myc e STAT3), proteínas do citoesqueleto e
outras proteínas quinases (Chen et al., 2001).
A regulação anormal das vias de sinalização de ERK tem sido observada
em varias doenças, incluindo muitos tipos de câncer, doenças pulmonares, tais
como asma (Duan et al., 2004) enfisema (Mercer et al., 2004) e DPOC (Renda
et al., 2008). Além disso, essa MAPK pode controlar a atividade ou abundância
de proteínas da família Bcl-2, citocromo c da mitocôndria, ativação de caspases
e morte celular (Balmanno & Cook, 2009).
Segundo Hewson et al. (2003), ERK é uma via critica para a indução da
expressão de MUC5AC e metaplasia de células caliciformes. Li et al. (2012)
mostraram que um aumento significativo na ativação de ERK induziu a
expressão de MUC5AC em células epiteliais brônquicas.
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Figura 5 - Modelo simplificado da ativação de MAPK ERK, JNK e P38

1.5

Estresse oxidativo, sistema de defesa antioxidante e apoptose

O estresse oxidativo é caracterizado como um distúrbio no estado de
equilíbrio dos sistemas pró-oxidantes/antioxidantes em células ou tecidos.
Assim, quando ocorrem eventos intra e ou extracelulares capazes de gerar
oxidantes reativos e a não remoção destes compostos pelos antioxidantes,
pode conduzir à oxidação de substratos biológicos. Os agentes pró-oxidantes
mais importantes são as espécies reativas de oxigênio (ERO), embora existam
também espécies reativas de nitrogênio (ERN) e enxofre (ERS), podendo ser
considerados tóxicos ao funcionamento de qualquer sistema biológico (Halliwell
& Gutteridge, 2007).
A citotoxicidade é produzida por algum agente que, em virtude de suas
propriedades físicas ou químicas, pode induzir ou produzir mudanças em
estruturas que exercem o controle homeostático celular, resultando em efeitos
deletérios (Ashby, 1995). Dentre os agentes reconhecidos pelo potencial cito e
genotóxico, os radicais livres, ou espécies reativas de oxigênio (ERO), são
descritos como resultado da exposição à radiação, a medicamentos e à
poluição (Halliwell & Gudridge, 2007).
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Estes radicais agem diretamente atacando lipídios e proteínas de
membranas, particularmente aquelas do retículo endoplasmático por meio de
reações de alquilação com provável inativação enzimática; e, indiretamente,
por meio de interações com ácidos graxos insaturados de membrana e
consequente peroxidação lipídica (Comporti, 1989).
A geração de radicais livres, em consequência da inalação do material
particulado, é bem descrita por Mudway et al. (2004) e Pourazar et al. (2008).
Em termos gerais, isso ocorre devido à biotransformação enzimática
intracelular dos hidrocarbonetos e metais.
O processo de detoxificação é composto por duas fases. Nas reações da
Fase I, mediada pelo complexo citocromo p450, um grupo polar é introduzido
na molécula, aumentando a hidrossolubilidade, tornando-a adequada 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 (Stegman et al., 1992)
A Glutationa-S-Transferase pertence à fase II do metabolismo, tendo
importância crucial na conjugação e detoxificação. Atualmente, esta enzima é
utilizada como biomarcador em estudos de contaminação ambiental em
vertebrados e invertebrados, assim como em distúrbios metabólicos e danos
celulares em órgãos específicos (George, 1994).
Em particular, a glutationa peroxidase, Gpx1, é reconhecida por decompor
o peróxido de hidrogênio (Ott et al., 2007) e intermediários reativos e/ou
radicais livres, gerados pela atividade redutora do citocromo P450. Tais
subprodutos podem reagir facilmente com substratos intracelulares e aumentar
o processo lipoperoxidativo acelerando a morte celular (Comporti, 1989).
Também fazem parte deste sistema antioxidante as enzimas superóxidos
dismutases (SODs), que dismutam o ânion superóxido (O 2-) à peróxido de
hidrogênio (H2O 2) (McCord & Fridovich, 1969). Atualmente, são conhecidas três
isoformas da enzima. A SOD1 é a enzima dependente de zinco e cobre
(Cu/ZnSOD), e está localizada no citoplasma das células. A enzima
dependente de manganês (MnSOD ou SOD2) encontra-se dentro das
mitocôndrias de células aeróbias e a isoforma SOD3 (EC-SOD) está presente
no meio extracelular, detectada em plasma, linfa e líquor (Zelko et al., 2002).
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Esse H2O2 pode ser, então, decomposto a oxigênio molecular (O 2) e água pela
ação da enzima catalase (CAT) (Aebi, 1984); ou, então, decomposto
diretamente na água por meio da ação da atividade de enzimas, como a
glutationa peroxidase (Otto & Moon, 1996).
Sabendo-se que o epitélio respiratório está diretamente exposto ao
material particulado contendo diversos metais, incluindo o ferro, há, neste
sentido, a possibilidade de espécies reativas de oxigênio e H 2O2. Estes
oxidantes poderiam ser transportados para os eritrócitos que, em virtude da
intima relação com outras células, teria um grande papel no aparecimento de
doenças (Halliwell & Gutteridge, 2007). Junto com os metais também temos
diversos compostos orgânicos adsorvidos na superfície do material particulado
que, por meio do complexo citocromo p450, também geram radicais livres na
passagem de lipossolúvel para hidrossolúvel e serem excretados (Halliwell &
Gutteridge, 2007).
A morte celular ou processo apoptótico é causado por uma sequência de
eventos intracelulares por meio de um conjunto de proteínas cisteína proteases
conhecida como caspases. Estas proteínas estão divididas em 2 grupos: as
iniciadoras e as efetoras. As iniciadoras, geralmente, realizam autoclivagem e
autoativação, seguida da clivagem e ativação das caspases efetoras. E as
efetoras, como a caspase-3, é descrita como responsável pela maioria dos
efeitos apoptóticos celulares, com a quebra de muitas proteínas importantes,
tais como as enzimas nucleares que atuam no reparo celular (Ohashi et al.,
2006).
A apoptose ainda pode ser descrita como extrínseca ou intrínseca. A via
extrínseca é caracterizada, principalmente, pela ativação de receptores de
membrana da superfamília dos receptores de fatores de necrose tumoral
(rTNF) capaz de ativar a via das caspases. A via intrínseca se dá por meio da
quebra na homeostase do complexo de Golgi, retículo endoplasmático,
lisossomos e mitocôndria, a qual tem sido mais estudada (Ferri & Kroemer,
2001).
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1.6

Explante de traqueias e cultura de células de epitélio brônquico
como modelo experimental em estudos de toxicidade do DEP
A cultura de tecidos ou órgão (explante) é um método in vitro para o

estudo de mecanismos celulares, tanto de vegetais como de animais, isenta de
variações sistêmicas que podem surgir, in vivo, tanto durante a homeostase
normal quanto sob condições experimentais (Dai et al., 1998; 2003).
O estabelecimento de um explante de traqueia apresenta muitas das
características encontradas in vivo, tais como cobertura de muco, transporte
mucociliar e manutenção da estrutura celular (Kitson et al., 1999). Além disso,
os tecidos traqueais podem dar uma nova dimensão sobre mecanismos de
ação de drogas ou poluentes e, assim, fornecer informações para compreender
as interações entre epitélio e células estruturais subjacentes da mucosa das
vias aéreas (Abeynaike et al., 2010). Este modelo já tem sido utilizado para
investigar os efeitos de poeiras minerais, bem como, de partículas da poluição
atmosférica, fornecendo informações a respeito da absorção de partículas pelo
epitélio (Dai et al., 1998; 2003). Assim, o modelo de explante de traqueia pode
ser útil para o estudo de misturas complexas, como o DEP.
As células do epitélio respiratório não são apenas uma simples barreira
entre o corpo e o ambiente externo. Estas protegem os organismos contra
toxinas inaladas, agentes patogénicos e partículas com respostas variadas que
dependem do tipo de estímulo. Tais estímulos, como a geração de espécies
reativas de oxigênio ou radicais livres, podem ativar vias de sinalização celular
e, consequentemente, inflamação (Samet et al., 1998).
Células epiteliais das vias aéreas podem produzir uma gama diversificada
de mediadores pró-inflamatórios, fatores de crescimento e citocinas ativamente
envolvidas em diferentes estágios de reparação epitelial (Allahverdian et al.,
2008).
O desenvolvimento de técnicas de rotina para isolamento e manutenção
de células de via aérea respiratória diferenciadas promove um significativo
avanço para pesquisas em fisiologia do epitélio respiratório e para o estudo de
doenças da via aérea. A manipulação de cultura de células permite examinar
os mecanismos de diferenciação epitelial e a resposta deste epitélio a vários
insultos do meio ambiente.
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A cultura de célula, em particular, as células de epitélio brônquico (BEAS),
possui metodologia bem estabelecida para o cultivo, amplas informações das
suas características fisiológicas e bioquímicas, e de fácil reprodução em curto
espaço de tempo.
Neste contexto, compreender parte dos mecanismos que envolvem os
distúrbios metabólicos e a ativação de sinalização celular pode ajudar a
estabelecer alvos terapêuticos em relação a doenças que podem ocorrer da
exposição ao DEP, bem como propor medidas para redução da toxicidade dos
compostos presentes neste contaminante ambiental.

2 HIPÓTESES

23

2

HIPÓTESES

O DEP bruto é capaz de ativar as vias das MAPK ERK e JNK, e,
consequentemente, afetar o perfil de mucinas em explantes de
traqueias de camundongo BALB/c, provocar alterações epiteliais,
como apoptose e/ou vacuolização;
O DEP submetido a tratamentos para remoção de metais e
compostos orgânicos pode afetar o perfil das mucinas em explantes
de traqueias de camundongo BALB/c em detrimento da mudança no
perfil químico da partícula de DEP;
O enriquecimento inorgânico das partículas de DEP pode produzir
efeitos deletérios nas membranas e no citoesqueleto de células de
epitélio brônquico humano (BEAS-2B) via ativação de MAPK JNK;
A exposição de células de epitélio brônquico humano (BEAS-2B) a
baixas concentrações de DEP podem provocar alteração na
expressão de genes envolvidos no sistema de defesa antioxidante,
ativação de vias de apoptose e alterações na reologia celular.

3 OBJETIVOS
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3

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo avaliar em explante de traqueia de
camundongo BALB/c.

Estudo I:
1-

Se a exposição ao DEP em diferentes tempos e concentrações
ativam as MAPKs ERK, JNK, e causam apoptose, vacuolização e
alteração no perfil das mucinas;

Estudo II:
2-

Mudanças quali-quantitativas de muco produzido pelas células
mucossecretoras, quando expostas ao DEP e DEP tratados com
ácido nítrico e solventes para remoção de compostos orgânicos e
inorgânicos;

E, em cultura de células de epitélio brônquico humano (BEAS-2B), avaliar:
Estudo III:
1-

Alterações da reologia celular de BEAS-2B e a relação com as
MAPK ERK e JNK em situação de exposição a partículas de DEP
com enriquecimento inorgânico;

Estudo IV:
2-

Efeitos da exposição ao DEP na expressão de genes envolvidos no
estresse oxidativo, apoptose, e relacioná-los com a citotoxidade e
reologia celular.

4 MATERIAL E MÉTODOS
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

Obtenção do DEP

O DEP a ser testado no presente estudo foi obtido após um dia de
operação normal de um ônibus urbano. As partículas foram coletadas em filtro
bimetálico, acoplado ao escapamento de um ônibus da frota urbana da cidade
de São Paulo. Este filtro cria um campo capaz de reter as partículas da
exaustão do diesel.
O ônibus estava equipado com motor Mercedes-Benz MB 1620, com 210
hp de potência, sem controle de injeção eletrônica de combustível, circulando
com diesel comumente utilizado em São Paulo com concentração de 500ppm
de enxofre (atualmente, o diesel utilizado na região metropolitana de São Paulo
contém 10 ppm de enxofre).
Em seguida, as amostras de DEP foram acondicionadas e levadas ao
Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP
(LAPAE-FMUSP) e submetidas a diferentes métodos de extração química:
1) Extração com ácido nítrico (DEP/NA) - partículas de MP bruto do diesel
foram imersas em 160 ml de água mili-Q contendo HNO3 65% para ajustar o
pH para 3,0, agitadas em agitador magnético durante 2 horas e, a seguir,
colocadas em um misturador ultrassônico por 60 minutos, sendo deixadas em
repouso por 24 horas. Após este período, a suspensão foi centrifugada por 20
minutos a 1800 rpm (rotações por minuto), a 5°C e, posteriormente, por 10
minutos a 5000 rpm a 10°C. O supernadante foi, então, coletado e seco a 57°C
por 48 horas antes de sua utilização.
2) Tratamento com solventes hexano (DEP/HEX) e metanol (DEP/MET):
Partículas de MP bruto do diesel foram imersas em 160ml de soluções
contendo hexano e metanol, agitadas em agitador magnético por 2 horas e, a
seguir, colocadas em um misturador ultrassônico por 60 minutos e deixadas,
posteriormente, em repouso, por 24 horas. Após este período, a suspensão foi
centrifugada por 15 minutos a 3000 rpm, a 10°C. O supernadante foi
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descartado e o material precipitado foi estocado em um secador a vácuo por 15
horas.
Dessa forma, os solventes, metanol e hexano removem apenas os
componentes orgânicos de alta e média polaridade (metanol), e de baixa
polaridade (hexano) respectivamente, restando apenas os componentes
metálicos. Já o solvente HNO 3 promove a remoção da maioria dos
componentes metálicos.

4.2

Explante de traqueias

Quarenta traqueias de BALB/c foram obtidas a partir do eutanasiamento
dos animais. Após a remoção, foram mantidas em placas com meio Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium Ham’s F12 (DMEN - Sigma ®) contendo suplementos
e antibióticos por 24 horas a 37°C e 5% de CO 2 como descrito por Lankford et
al. (2005). Posteriormente, as traqueias foram cortadas em 2 pedaços de, mais
ou menos, 2 mm, formado quatro grupos de dez traqueias em cada grupo, em
que foram tratados da seguinte forma: 1) DEP 50 µg/mL por 30 e 60 minutos; e
2) DEP 100 µg/mL por 30 e 60 minutos, e um grupo controle apenas com meio
de cultura. Todas as concentrações foram preparadas em meio DMEN-F12
suplementado e com adição de antibióticos (Lankford et al., 2005) (Figura 6).
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Figura 6 - Preparação do explante de camundongos BALB/c (a). Após a
retirada das traqueias, foram mantidas em estufa por 24 horas e,
posteriormente, expostas às concentrações de DEP em diferentes tempos.

4.2.1 Exposição do explante de traqueia ao DEP bruto e DEP tratado com
ácido nítrico (DEP/NA) e solventes (DEP/HEX e DEP/MET)
4.2.1.1 Estudo da qualidade e quantidade de muco por meio de morfometria
com coloração de Azul Alciano e ácido periódico, e reagente de Shiff
Para este estudo, os explantes foram expostos aos agentes poluentes
nas seguintes condições experimentais:
a)

DEP, DEP/NA, DEP/HEX e DEP/MET + meio de cultura (50; 100
g/mL) em tempos de 30 e 60 minutos;
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b)

Controle: apenas meio de cultura DMEM+F12 + suplementos +
antibióticos em 60 minutos.

4.2.1.2 Extratos proteicos

Após

o

tratamento,

as

traqueias

foram

lavadas

com

PBS

e

ressuspendidas em tampão de lise (50mM Tris pH 7,5, 150mM NaCl, 5mM
EDTA pH 8, 1% de Triton X-100), contendo inibidores de proteases aprotinina
2μg/mL, 1mM fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) e 1mM de ortovanadato de sódio
seguido de homogeneização em Politron. Após 15 minutos a 4ºC, o extrato
solúvel foi isolado do material, precipitado após centrifugação a 13000g por 15
minutos a 4ºC. Os extratos foram mantidos a -20ºC até o momento do uso.

4.2.1.3 Dosagem de proteína

A concentração proteica dos extratos foi determinada com o kit BCA
(BioAgency) que é baseado no método de Lowry modificado. Em uma placa de
96 poços, foram colocados 5 μL de cada amostra em triplicata e 200μL do
reagente. A placa foi homogeneizada vagarosamente e, após 30 minutos, a
37ºC, e sua absorbância foi lida a 595 nm e determinada sua concentração
proteica por meio de uma curva de padrão de BSA.

4.2.1.4 Western blot

As amostras foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida
segundo o protocolo de Laemlli em condições não redutoras. O gel de corrida
foi preparado com Tris 0,375 M pH 8.8, SDS 0,1%, acrilamida 10%, persufato
de amônia (APS) e N,N,N,N tetrametiletilenodiamina (TEMED, Sigma), e o gel
de empilhamento com Tris 0,125 M pH 6.8, SDS 0,1%, acrilamida 5%,
persulfato de amônio e N,N,N,N tetrametiletilenodiamina. Os extratos proteicos
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foram diluídos em tampão de amostra redutor (Tris-HCl 120 mM pH 6.8, SDS
4%, glicerol, azul de bromofenol e 5% de -mercaptoetanol).
A eletroforese foi feita em tampão Tris 25mM, glicina 0,19M pH 8.3, SDS
0,1% à temperatura ambiente e sob uma voltagem constante de 80V. Os
extratos

proteicos

separados

no

gel

de

poliacrilamida-SDS

foi

eletroforeticamente transferidos para membrana de PVDF (Hydrophobic
Polyvinylidene Difluoride) em tampão Tris 25 mM, glicina 192 mM e metanol
20% por uma hora a 100 V a 4°C.
Para bloqueio de sítios inespecíficos, a membrana foi incubada em BSA
5% em TBS por uma hora à temperatura ambiente sob agitação. Em seguida, a
membrana foi incubada por 16 horas a 4°C com o anticorpo específico para
ERK1/2, fosfo-ERK1/2 Thr 202, Tyr204, fosfo-JNK1/2 Thr183, Tyr 185 (Calbiochem) e
-actina, e, novamente, lavada com TBS-T0,5%/Molico 5% três vezes por 10
minutos. Em seguida, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário
anti-IgG de coelho conjugado à peroxidase, por uma hora, à temperatura
ambiente. Assim, a membrana foi revelada com o Kit de ECL plus (Amershan®)
segundo orientações do fabricante. Após a revelação da banda, os filmes foram
sujeitos à análise por densitometria.

4.2.1.5 Análise morfométrica

Após a exposição, as traqueias foram mantidas em formol tamponado
(4%) e processados de acordo com os procedimentos de rotina histológica. As
secções foram coradas com uma combinação de ácido periódico de Schiff e
Alcian blue (PAS/AB) em pH de 2,5. Por meio desta técnica, as glicoproteínas
neutras e ácidas são coradas em vermelho e azul, respectivamente (Jones e
Reid,

1978).

As

amostras

foram

examinadas

microscopicamente

e

morfometricamente analisadas.
O conteúdo de muco (ácido ou neutro) do epitélio respiratório da traqueia
foi quantificado por morfometria convencional, usando um microscópio
acoplado à câmera de vídeo e um sistema de análise de imagem, que digitaliza
a imagem microscópica em um vídeo de alta resolução acoplada, e um visor
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com uma área conhecida contendo 884 quadrados e 3.536 pontos no monitor.
A proporção de volume do muco neutro e ácido contido na traqueia foi
determinada por contagem de pontos (Pires-Neto et al., 2006; Weibel, 1990).
Resumidamente, o número de pontos de cada tipo de muco e a área do
epitélio não secretada são contados em cada campo. Em seguida, foi calculado
o número de pontos correspondente à área total do tecido epitelial em cada
campo, usando um microscópio Leica DMR, uma câmara de vídeo TK-C JVC
1380 colorida e um sistema de análise de imagem software (Image pro-plus),
que digitaliza a imagem microscópica em um vídeo de alta resolução acoplada
e um visor com uma área conhecida. A espessura média do epitélio é, então,
determinada por meio da medida entre o limite da membrana basal e o limite
da membrana apical (ampliação de 1380X).
A quantificação de ácido muco, muco neutro, muco misto (ácido + neutro)
e nível de vacuolização foi feita a partir do valor do número total de pontos e da
espessura do epitélio, utilizando a seguinte fórmula:

Número total de pontos (ácido muco) X 3,81 (área de pontos)
----------------------------------------------- =
Espessura do epitélio (µm).

4.2.1.6 Teste de apoptose nos explantes de traqueia

Foi analisado apoptose nos explantes tratados com DEP e comparados
ao grupo controle por meio de imuno-histoquímica de acordo com a técnica do
TUNEL (Gavrieli et al., 1992). Foi feita a incubação com o anticorpo primário,
em câmara úmida, a 4°C. Após estabilização à temperatura ambiente, foram
feitos banhos com solução de PBS, e incubados com anticorpo secundário por
1 hora à temperatura ambiente. Depois, foram repetidos os banhos com PBS, e
o corte foi incubado com Complexo Strepto-avidina/Peroxidase por 30 minutos.
Após banho em PBS, foi feita a revelação com DAB (diaminobenzidina) e
examinadas em microscópio óptico por meio de análise de imagem em que
verificamos a morte do epitélio da traqueia pelo método morfométrico descrito
acima.
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4.3

Cultura de células epiteliais BEAS-2B

O procedimento consiste na adesão das células na base do transwell
(membrana porosa) por meio de uma fina camada de Matrigel (1,3mg/mL) com
meio de cultura LHC-9 contendo 10% de Soro bovino fetal, L-glutamina 2 mM,
piruvato de sódio 1 mM, antibiótico (1%) e aminoácidos não essenciais 0,1 mM
na parte inferior e superior (Figura 1). Após o período de adesão na parte
superior do transwell e confluência de 80%, as células recebem meio de cultura
apenas no compartimento basolateral e ficam expostas ao ar na região apical,
caracterizando a interface ar líquido (Figura 6).
As concentrações e os tratamentos foram: A) meio de cultura 30 e 60
minutos (controle); B) concentrações de 100 g/mL de DEP/HEX em meio de
cultura com intervalos de 30 e 60 minutos; e C) Exposição de 1 e 2h em
concentrações de 15 g/mL de DEP. Os experimentos foram feitos em
triplicatas com cada transwell contendo 4 x 104 de células.

Figura 7 - A) Células de Epitélio Brônquico Humano (BEAS-2B) em aumento
de 1000x. B) Cultivo e manejo das células em transwell e remoção do meio de
cultura na parte superior do transwell e c) exposição ao DEP e DEP/HEX.

38

4.3.1 Extratos proteicos

Após o tratamento, as células foram lavadas com PBS e ressuspendidas
em tampão de lise (50mM Tris pH 7,5, 150mM NaCl, 5mM EDTA pH 8, 1% de
Triton X-100), contendo inibidores de proteases aprotinina 2μg/mL, 1mM
fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) e 1mM de Ortovanadato de sódio seguido de
homogeneização em Politron. Após 15 minutos a 4ºC, o extrato solúvel foi
isolado do material precipitado após centrifugação a 13000 g por 15 minutos a
4ºC. Os extratos foram mantidos a -20ºC até o momento do uso para o
Western Blot.

4.3.2 Teste do citotoxicidade para avaliação da concentração teste

Para a determinação das concentrações, utilizamos alterações crescentes
de DEP no teste de MTT. Este ensaio é utilizado para verificar o metabolismo
mitocondrial por meio da formação de cristais de formazan produzidos pelas
mitocôndrias das células. O ensaio baseia-se na medida do dano induzido pelo
composto/extrato em questão sobre o metabolismo celular por meio da
avaliação da atividade de desidrogenases mitocondriais. Dessa maneira, a
quantidade de cristais formada é medida por espectrofotometria e diretamente
proporcional ao número de células viáveis (Mossman, 1983).

4.3.3 Determinação dos oligonucleotídeos
relacionadas com estresse oxidativo

de

genes

de

enzimas

Os oligonucleotídeos foram desenhados com base nas sequências dos
genes presentes nos bancos de dados do NIH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
com

o

auxílio

do

programa

(http://www.idtdna.com/Scitools/Applications/RealTimePCR).

RealTimePCR:
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Tabela 1 – Oligonucleotídeos e suas respectivas sequências
Oligonucleotídeos

Sequência

Gpx1_F

TTCCCGTGCAACCAGTTTG’

Gpx1_R

TTCACCTCGCACTTCTCGAA

Cyp450_F

GAACACCAAGAATCGATGGACA

Cyp450_R

TCAGCAGGAGAAGGAGAGCATA

SOD1_F

TGTGGCCGATGTGTCTATTG

SOD1_F

GCGTTTCCTGTCTTTGTACTTTC

SOD2_F

CCTGGAACCTCACATCAACG

SOD2_F

GCTATCTGGGCTGTAACATCTC

Caspase-3_F

GTGCTACAATGCCCCTGGAT

Caspase_3_R

GCCTATTCATTTATTATTGCTTTCC

Gus_beta_F

GAAAATACGTGGTTGGAGAGCTCATT

Gus_beta_R

CCGAGTGAAGATCCCCTTTTTA

Bcl-2_F

CATGCTGGGGCGTACAG

Bcl-2_R

GAACCGGCACCTGCACAC

4.3.4 Extração e quantificação de RNA de BEAS-2B expostas ao DEP e
DEP/HEX
Após o tratamento, as células foram removidas com o auxílio de tripsina
e inativadas com soro bovino fetal. Após, foram ressuspendidas com o
reagente Trizol (Invitrogen Life Technologies, Inc., Carsbad, CA, USA) segundo
o protocolo recomendado pelo fabricante (Figura 3) e quantificadas por
espectrofotometria (260)
Foi adicionado às amostras de células lisadas 100 µl de Clorofórmio
(Merk, GE). A mistura foi, então, agitada em vórtex por alguns segundos,
incubada por 3 minutos à temperatura ambiente e, posteriormente, centrifugada
por 15 minutos a 12.000 x g a 4°C para a separação do RNA que permanece
exclusivamente na fase aquosa. A fase aquosa foi, então, removida
cuidadosamente e transferida para outro tubo Para precipitar o RNA contido na
fase aquosa, foi adicionado 250 µl de álcool isopropílico, seguido de
homogeneização e incubação por 2 horas a 4°C.Após, a amostra foi
centrifugada por 15 minutos a 12.000 x g a 4°C. O sobrenadante foi, então,
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descartado e o RNA foi ressuspendido em 20µl de água DEPC e mantido a 80°C até a síntese do cDNA (Figura 8).

]]]

Figura 8 - Extração do RNA por meio da técnica do Trizol®.

4.3.5 Síntese de cDNA e análise da expressão gênica por reação em
cadeia da polimerase em tempo real dos genes envolvidos no
estresse oxidativo e apoptose (qPCR)
A síntese de cDNA foi feita a partir do RNA total extraído das amostras
via transcrição reversa pelo kit Vilo ® SuperScript for RT-PCR (Invitrogen Life
Technologies, Inc., Carsbad, CA, USA). Para a síntese do cDNA, foram
utilizados 2 μg de RNA total de cada amostra, como recomendado pelo
fabricante. Em seguida, as amostras de cDNA foram quantificadas em
espectrofotômetro NanoDrop (Thermo Scientific).
Para amplificação dos genes do estudo, foi utilizada a técnica de reação
da cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. O volume total da reação de 25
µL foi composto de: 12,5 µL de SYBR Green (Qiagen), 9,5 µL de água do kit e
0,5 µL do primer Foward e 0,5 µL do primer reverse e 2 µL de cDNA na
concentração de 50ng/ µL. O protocolo de amplificação dos genes de interesse
em cada amostra constituiu-se de 40 ciclos com desnaturação 95ºC por 30
segundos, anelamento por 58ºC por 30 segundos e extensão a 95ºC por 30
segundos.
A análise da expressão gênica foi realizada por meio da quantificação
relativa de cada gene de interesse em relação a um gene de expressão
constitutiva, no nosso caso, o housekeeping GUS-Beta. Essa quantificação é

41

baseada no modelo de Livak & Schmittgen, (2001) que utiliza a fórmula 2–ΔΔCt
em que descreve mudanças de nível de expressão de um gene de interesse.
Para cada tratamento, foi adotado o mesmo valor de threshold, tanto para
o gene de interesse quanto para o housekeeping. Esse valor representa o
ponto em que o sinal de amplificação é detectado e o valor do CT do gene-alvo
é subtraído do valor do CT do normalizador e resulta no valor de ∆CT; o valor
de ∆CT do gene-alvo é, então, subtraído do valor do ∆CT de um calibrador
(que pode ser o grupo controle) e, assim, é encontrado o valor de ∆∆CT (Livak
& Schmittgen, 2001).

4.3.6 Análise da integridade do citoesqueleto por meio da microscopia
confocal e viscoelasticidade celular pelo método de citometria óptica
magnética de rotação (OMTC)
As células expostas aos grupos DEP e DEP/HEX foram analisadas após
fixação da película dos transwells que foram lavadas com meio de cultura e,
depois, PBS. Após esse procedimento, foram colocados em formol tamponado
4% por 15 minutos, posteriormente removidos e colocados 24 horas em PBS
para coloração com Faloidina e DAPI para visualização do citoesqueleto das
células. Seis campos foram escolhidos aleatoriamente e as células foram
fotografadas. Toda a célula foi selecionada, e a orientação e coerência
direcional das fibras de actina foi medida utilizando a ferramenta Orientation J
do software Image J. Um coeficiente de coerência mais perto de 1 indica uma
forte coerência da F-actina, ao passo que um coeficiente de coerência mais
próximo de zero indica baixa orientação das fibras (Rezakhani et al., 2012).
O método do OMTC é capaz de medir em células vivas, a capacidade
viscoelástica. Para isso, microesferas ferromagnéticas de 4,5 µm de diâmetro
são recobertas com um peptídeo sintético RGD (arginina-glicina-ácido
aspártico) capaz formar adesões focais. Desse modo, impõe-se um campo
magnético uniforme na microesfera magnetizada e um pequeno torque é
gerado, resultando movimento na microesfera e tensão no esqueleto celular.
Esse movimento forçado da microesfera é modulado pelas propriedades

42

elásticas e viscosas do esqueleto celular. A partir de um modelo matemático, a
viscoelasticidade celular, então, é dada pelo valor de G’ (Moriya et al., 2008).
As células utilizadas neste experimento foram cultivadas em garrafas
plásticas de 25 cm (Corning) contendo meio de cultura. Quando as células
atingiram a confluência, foram removidas com tripsina 5% EDTA e colocadas
em placas a uma densidade de, aproximadamente, 15.000 células por poço
revestidos com gelatina porcina 3%, 24 h antes do plaqueamento. Após a
adesão, as células foram expostas ao DEP e DEP/HEX no mesmo
compartimento de acordo com as condições descritas anteriormente. Os poços
contendo DEP e DEP/HEX foram lavados 3x com meio de cultura para
remoção das partículas após o período de exposição.
As microesferas ferromagnéticas (Fe3O4, diâmetro de 4,5 µm) foram
adicionadas nos poços por 20 minutos na estufa a 37°C para permitir a ligação
das microesferas às integrinas da superfície celular e aderir ao citoesqueleto.
Após 20 minutos, o poço é lavado uma vez com meio isento de soro para
remover as microesferas não ligadas e, após dez minutos, a amostra está apta
a ser lida em microscópio ótico com campo magnético que produz o
deslocamento das microesferas.

4.4

Análise estatística

A distribuição dos dados de efeitos biológicos foi verificada em todas as
variáveis por meio de análise de Kolmogorov-Smirnov. Variáveis com
distribuição normal foram analisadas com o teste de Bonferroni e apresentadas
como média e desvio padrão nos gráficos de barra. Para as variáveis que não
apresentaram distribuição normal e homogeneidade de variância, foi utilizado o
teste não paramétrico kruskal Wallis e representados por meio de bloxplot com
as medianas acompanhadas dos respectivos intervalos interquantil IQ (2575%). As análises foram feitas com o programa estatístico Sygma Plot e SPSS
21.0 com nível de significância ajustado para 5%.

5 RESULTADOS
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5

RESULTADOS

5.1

Caracterização DEP bruto e submetido ao tratamento com ácido e
com solventes para remoção de compostos orgânicos e inorgânico;
e determinação dos valores de citotoxicidade para BEAS-2B
Na Tabela 2, estão discriminados os elementos orgânicos e metálicos

presentes do DEP bruto e com os respectivos tratamentos para remoção de
metais e compostos orgânicos com diferentes polaridades.

Tabela 2 - Níveis de metais (ppm) do DEP bruto e após tratamento com ácido
nítrico (DEP/NA), Hexano (DEP/HEX) e Metanol (DEP/MET).
Metais (ppm)

DEP

DEP/NA

DEP/HEX

DEP/MET

Niquel (Ni)

0.181 ± 0.037

0.106 ± 0.026

0.319 ± 0.014

0.140 ± 0.009

Enxofre(S)

0.626 ± 0.416

0

0.985 ± 0.145

0

Ferro (Fe)

74.566 ± 2.266

89.311 ± 1.863

63.996 ± 0.544

82.064 ± 0.785

Vanadio (V)

0.037 ± 0.013

0.026 ± 0.034

0.016 ± 0.021

0.026 ± 0.001

Chumbo (Pb)

0.050 ± 0.047

0.010 ± 0.013

0.037 ± 0.021

0.035 ± 0.016

Cadmio (Cd)

0.029 ± 0.008

0.052 ± 0.003

0.125 ± 0.044

0.128 ± 0.020

Cromo (Cr)

0.161 ± 0.116

0.159 ± 0.008

0.166 ± 0.023

0.156 ± 0.005

Cobre (Cu)

0.017 ± 0.001

0.068 ± 0.013

0.147 ± 0.008

0.075 ± 0.030

Tabela 3 - Níveis de hidrocarbonetos (ng/g) do DEP bruto e após tratamento
com acido nítrico (DEP/NA), Hexano (DEP/HEX) e Metanol (DEP/MET)
HPAs (ng/g)

DEP

DEP/NA

DEP/HEX

DEP/MET

Naftaleno

49.23

ND

ND

ND

Acenafetileno

179.48

35.79

5.08

ND

Fluoreno

683.94

80.37

45.75

ND

Antraceno

94.73

1.43

ND

ND

Pireno

12838.73

4457.30

631.31

5.90

Benzo [a] antraceno

1162.73

346.27

107.23

0.57

Benzo [a] fluoranteno

789.93

749.51

201.21

ND

Benzo [k] fluoranteno

562.28

55.80

10.58

0.03

Benzo [a] pireno

1642.28

68.11

26.42

0.15
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Nota-se que os tratamentos com ácido nítrico e solventes alteraram,
consideravelmente, a composição das partículas. No tratamento com ácido
nítrico (DEP/NA), ocorreu uma redução de 88% do total de hidrocarbonetos,
em DEP/HEX, redução de 94% e, no grupo DEP/MET, 99%. Para os metais
(DEP/NA), reduziu cerca de 30%, enquanto que, em DEP/HEX e DEP/MET,
aproximadamente, 10%. A redução parcial de alguns metais e hidrocarbonetos
provocaram maior biodisponibilidade de Fe, Cd e Cu em DEP/NA e DEP/MET.
Já em DEP/HEX, Ni, S, Cd, Cr e Cu, aumentaram.
Além da caracterização química, realizamos um estudo da distribuição e
do tamanho das partículas nas concentrações testes a fim de observar
aglomeração e tamanho das partículas. Este estudo foi conduzido no Instituto
de Química da USP (IQ-USP) por meio de microscopia de varredura.

Figura 9 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) de A) meio de cultura
DMEM + F12 + suplementos; B) Concentração de 50 µg/mL de DEP – aumento
de 10.000x; C) Concentração de 100 µg/mL de DEP – aumento de 10.000x; e
D) Concentração de 100 µg/mL de DEP – aumento de 40.000x.
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Os resultados da viabilidade celular para os testes com BEAS-2B
indicaram que as concentrações de 50 e 100 µg/mL não alteraram a viabilidade
celular, justificando o uso destas concentrações para os testes de toxicidade
com o explante.

Figura 10 - Apresentação gráfica de células expostas ao DEP nas
concentrações de 5 a 250 µg/mL durante 60 minutos. Nas concentrações de 50
e 100 µg/mL de DEP, as células apresentaram maior atividade metabólica.

5.1.1 Explantes de traqueias expostos ao DEP – Western Blot

Análise de western blot mostrou aumento na fosforilação de ERK, após 60
minutos de tratamento com DEP, a uma concentração de 100 μg/mL em
relação ao controle. Não observamos qualquer efeito sobre a ativação da ERK
no tratamento com 50 g/mL quando comparado com o grupo controle (Figuras
10 e 11). Em relação à fosforilação “ativação” de JNK, observamos um
aumento no período de 60 minutos de tratamento com 50 μg/mL DEP em
relação ao grupo controle, e, para o tratamento com 100 µg/ml DEP, foi
observada ativação após 30 minutos em relação ao controle, mas que
dimunuiu após 60 minutos.
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Figura 11 - A e B representam as análises do Western Blot de traqueia
expostas ao DEP em concentrações de 50 e 100 µg/mL nos tempos de 30 e 60
minutos. No tratamento com 50 µg/mL, há aumento de pERK, apenas em 30
minutos e, para JNK, após 60 minutos. Para DEP a 100 µg/mL, na exposição
por 30 minutos, observamos que os níveis de fosforilação de ERK1 e JNK
aumentaram, e, após 60 min, observamos que houve um aumento nos níveis
de fosforilação para ERK, mas uma diminuição para JNK.

5.1.2 Avaliação do perfil das mucinas em explantes de traqueias expostas
ao DEP
O tratamento com 50 µg/mL de DEP em 30 minutos provocou aumento
significativo no muco ácido (p<0.001), redução no muco neutro (p<0.001) e, no
muco misto (p<0,001), após 30 e 60 minutos e aumento da vacuolização
(p<0,001) em 30 minutos (Figura 12).
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Figura 12 - Representação gráfica (à esquerda da figura) do perfil de mucinas
de explantes de traqueia submetidos à exposição ao DEP. Diferenças
estatísticas são observadas no muco ácido, neutro e misto na concentração de
50 µg/ml e vacuolização em 30 minutos. À direita, figuras com as fotos
utilizadas para quantificação do muco. A: Muco ácido; b: muco neutro, c) muco
misto e; d) vacuolização.
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5.1.3 Avaliação do potencial apopotótico do DEP em explantes de
traqueias expostas ao DEP
Os efeitos apoptóticos estão representados na Figura 13. Foi observado
que, na maior concentração e em maior tempo de exposição, não causou efeito
estatisticamente significativo, entretanto, nos demais tratamentos, foram
observados altos índices de apoptose.

Figura 13 - Imagens e representação gráfica da proporção de focos
apoptóticos em explantes de traqueia de camundongo BALB/c. Diferenças
estatisticamente significativas foram observadas após a exposição por 30 e (*p
= 0,004) 60 minutos (# p = 0.006) e em 100 µg/ml DEP por 30 minutos
(†<0,001). A) Controle; B) Exposição a 50 µg/ml por 30 minutos; C) Exposição
a 50 µg/ml por 60 minutos; D) Exposição a 100 µg/ml por 30 minutos;
Exposição a 100 µg/ml por 60 minutos.
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5.1.4 Avaliação do perfil das mucinas em explantes de traqueias expostas
ao DEP e DEP tratado com ácido nítrico e solvente
As traqueias expostas a diferentes composição de DEP apresentaram
consideráveis alterações no perfil das mucinas ácidas e neutras, bem como na
presença de vacúolos (Figura 14).

Figura 14 - Explantes de traqueia de camundongo BALB/c expostas à DEP e
DEP/NA, DEP/HEX e DEP/MET. Estão identificados a presença de muco ácido
(AB+), muco misto (PAS/AB+), vacuolização e muco neutro (PAS+).
A presença de muco ácido foi mais abundante na concentração de
50µg/mL em 30 minutos e, em 100 µg/mL, apenas em 60 minutos (Figura 15).

Figura 15 - Representação gráfica de muco ácido em traqueias expostas a
DEP, DEP/NA, DEP/HEX e DEP/MET. Baixas concentrações de DEP (50
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µg/mL) aumentou significativamente a quantidade de muco ácido após 30 min
de tratamento (*p=0,037), enquanto que, no grupo DEP/MET, mostrou um
aumento significativo de 50 µg/ml aos 60 min.(*p=0,02), quando comparado
com o grupo de controle.
Houve uma redução de muco neutro, no grupo DEP, na concentração de
50 µg/mL e, no grupo DEP/MET, em 50 µg/mL e 100 µg/mL (Figura 16).

Figura 16 - Representação gráfica de muco neutro em traqueias expostas a
DEP, DEP/NA, DEP/HEX e DEP/MET. Traqueias expostos a 50 µg/ml de DEP
causou diminuição significativa na produção de muco neutro (*p=0,015) após
30 e 60 min (*p=0,008) e, na exposição ao DEP/MET, mostraram uma
diminuição significativa no muco neutro em 30 (*p=0,02) e 60 minutos (*p
=0,03), e 100 µg/mL aos 30 minutos (*p=0,01), quando comparado com o
grupo controle.

Em relação à vacuolização, foi observado um significativo aumento em
DEP e DEP/HEX (Figura 17).

53

Figura 17 - Representação gráfica de traqueias expostos a 50 µg /mL de DEP
a 30 minutos (*p=0,007) mostraram um aumento significativo na vacuolização.
A exposição a 50 µg/mL de DEP/HEX aos 30 minutos (*p=0,046) e 60 minutos
(*p=0,017) e 100 µg/mL a 30 (*p=0,010) e 60 minutos (*p=0,03) mostraram um
aumento na vacuolização, quando foram comparados com grupo de controle.

5.2

Estudos em cultura de células de epitélio brônquico humano:
BEAS-2B

5.2.1 Citoxicidade do DEP e DEP/HEX em BEAS-2B

5.2.1.1 LDH

Nas exposições de 30 e 60 minutos, houve um aumento do LDH no grupo
DEP/HEX quando comparado aos grupos controle (p=0,001) e ao DEP
(p=0,001). Na exposição de 1 e 2h a 15 ug/mL de DEP ocorreu aumento do
LDH (Figuras 18 e 19).

54

Figura 18 - Medida de Lactato de hidrogenase baseado na reação com NADH.
Os grupos DEP e DEP/HEX apresentaram diferenças significativas em relação
ao controle (p=0,001).

Figura 19 - Medida de Lactato dehidrogenase baseado na reação com NADH.
O tratamento com DEP por 1 e 2h na concentração de 15 µg/mL apresentou
aumento em comparação ao grupo controle (p<0,05).

5.2.1.2 MTT

A exposição ao DEP provocou redução significativa do MTT quando
comparado ao grupo controle e DEP/HEX (p=0,001).
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Figura 20 - Analise do MTT de BEAS-2B expostas ao DEP e DEP/HEX. O
grupo DEP é diferente do controle (p=0,001) e DEP/MET (p=0,001).
A exposição por 1 e 2 horas ao DEP provocou acentuada redução nos
valores de MTT (Figura 20).

Figura 21 - Análise do MTT de BEAS-2B expostas ao DEP por 1 e 2 horas.
Observa-se redução significativa ao longo do tempo em relação ao grupo
controle (p<0,01).

56

5.3

Ativação de MAPK em BEAS-2B expostas ao DEP e DEP/HEX

A Figura 21 mostra as bandas com a ativação de ERK e JNK por meio da
fosforilação e de seus gráficos correspondentes. Os resultados indicam um
aumento de JNK no grupo DEP para 30 minutos e uma redução para 60
minutos. No grupo DEP/HEX, os valores mostraram-se acima do controle em
30 minutos. A ativação de ERK ocorreu apenas no grupo DEP ao longo do
tempo e, em DEP/HEX, não foi possível detectar nenhuma ativação.

Figura 22 - Ativação de MAPK ERK e JNK em BEAS-2B, expostas ao DEP e
DEP/HEX, e controle. À esquerda, podemos observar as bandas obtidas por
Western blot para DEP, DEP/HEX e controle, e à direita, os gráficos
correspondentes indicando ativação de DEP para ERK e JNK nos tempos 30 e
60 minutos, e DEP/HEX somente para ERK.
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5.4

Integridade do citoesqueleto em microscopia confocal

Este estudo foi realizado com o intuito de verificar as respostas celulares
das proteínas do citoesqueleto quando expostas ao DEP e DEP/HEX. O
aumento do microscópio confocal foi de 630 vezes. Os resultados mostram que
o grupo DEP/HEX apresenta menor coerência de fibras indicando prováveis
efeitos sobre o citoesqueleto.

Figura 23 - A fotomicroscopia mostra a visualização da integridade do
citoesqueleto por meio da análise da coerência das fibras de actina. O gráfico
acima representa o grupo controle, DEP e o DEP/HEX mostrando uma
dimInuição da coerência das fibras de citoqueratina no grupo exposto ao
DEP/HEX (p<0,05).
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5.4.1 Análises da viscoelasticidade celular em BEAS-2B expostas ao DEP
e DEP/HEX
As células expostas ao DEP/HEX apresentaram maior valor de G’ quando
comparado ao grupo DEP e ao controle indicando maior resistência celular.

Figura 24 - Análise da viscoelasticidade celular de BEAS-2B controle, e
expostas ao DEP e DEP/HEX. Foi observado aumento signficativo (P=0,014)
no grupo DEP/HEX (P=0,002) quando comparada ao grupo controle, indicando
maior resistencia celular. No tratamento com DEP 15µg/mL por 1 e 2 horas,
ocorreu redução no valor de G comparado ao grupo controle (p<0,05).
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5.5

Expressão gênica de enzimas antioxidantes, CYP1A’ e Apoptose

A seguir, são apresentadas as expressões gênicas referentes aos
seguintes antioxidantes: SOD1, SOD2 e GPx.
A exposição ao DEP produziu redução significativa na expressão dos
genes que codificam respostas antioxidantes (Figuras 24, 24 e 26).

Figura 25 - Concentração relativa de mRNA de SOD1 (gene que codifica a
produção da enzima superóxido dismutase com atividade antioxidante no
citosol) de BEAS-2B controle e expostas a 15 µgmL de DEP por 1 e 2 horas.
Foi observada redução significativa na expressão gênica da enzima
antioxidante SOD1 após 2 horas de exposição quando comparado ao grupo
controle (P<0,05).
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Figura 26 - Concentração relativa de mRNA de SOD2 (gene que codifica a
produção da enzima superóxido dismutase com atividade antioxidante
mitocondrial) de BEAS-2B controle e expostas a 15 µgmL de DEP por 1 e 2
horas. Foi observada redução significativa na expressão gênica da enzima
antioxidante SOD2 após 2 h de exposição quando comparado com o grupo
controle (P<0,05).

Figura 27 - Concentração relativa de mRNA de GPx (gene que codifica a
produção da enzima glutationa peroxidase com atividade antioxidante no
citosol) de BEAS-2B controle e expostas a 15 µgmL de DEP por 1 e 2 horas.
Foi observado redução significativa na expressão gênica da enzima GPx após
1 e 2 horas de exposição ao DEP quando comparado ao grupo controle
(P<0,05).
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A expressão do gene da enzima CYP1A1 de BEAS-2B expostas ao DEP
apresentou elevada expressão ao longo do tempo quando comparada ao grupo
controle (Figura 27).

Figura 28 - Concentração relativa de mRNA de CYP1A1 de BEAS-2B controle
e expostas a 15 µgmL de DEP por 1 e 2 horas. Foi observado aumento
significativo nos tempos de 1 de 2 horas do DEP quando comparado ao
controle (P<0,05).
Os genes envolvidos no processo de morte celular Caspase-3 e
antiapototótico

BCL-2,

respectivamente,

inversamente proporcional (Figuras 28 e 29).

comportaram-se

de

forma
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Figura 29 - Concentração relativa de mRNA de Caspase-3 de BEAS-2B
controle e expostas a 15 µgmL de DEP por 1 e 2 horas. Foi observado
aumento significativo nos tempos de 1 de 2 horas no grupo DEP quando
comparada ao grupo controle (P<0,01).

Figura 30 - Concentração relativa de mRNA de BCL-2 de BEAS-2B controle e
expostas a 15 µgmL de DEP por 1 e 2 horas. Foi observada redução
significativa nos tempos de 1 de 2 horas no grupo DEP quando comparadas ao
grupo controle (P<0,05).

6 DISCUSSÃO
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6

DISCUSSÃO

6.1

Estudo I – Ativação de MAPK, alteração no perfil das mucinas e
apoptose em explantes de traqueias expostas ao DEP
Artigo publicado no periódico: Environmental Toxicology - Seriani R,

Junqueira MD, de Toledo AC, Martins MA, Seckler M, Alencar AM, Negri EM,
Silva LF, Mauad T, Saldiva PH, Macchione M. Diesel exhaust particulates affect
cell signaling, mucin profiles, and apoptosis in trachea explants of Balb/C mice.
Environ Toxicol. 2014 Apr 29. doi: 10.1002/tox.22000. [Epub ahead of print].
O estudo I teve como objetivo observar se a exposição ao DEP ativaria as
proteínas da família das MAPK ERK e JNK em explantes de traqueias de
camundongo BALB/c, e verificar se estas influenciariam diretamente a
apoptose e o perfil das mucinas.
Estudos prévios, como o de Lemos et al. (1994) e Pires-Neto et al. (2006),
observaram que ratos e camundongos, expostos, cronicamente, à poluição
atmosférica da cidade de São Paulo apresentam mudança no perfil de suas
mucinas de pH neutro para ácido em células mucosas das vias aéreas do trato
respiratório. Saldiva et al. (1992), Lemos et al. (1994) e Yoshizaki et al. (2010)
também observaram alterações no perfil histológico de células epiteliais, bem
como alteração nas propriedades físico-químicas do muco respiratório.
No presente estudo, observamos que a exposição ao DEP promove a
ativação de MAPKs e que sugere que estas influenciem na qualidade do muco,
e provoquem vacuolização e aumento da apoptose.
A liberação de muco ácido na concentração de 50 µg/mL foi
acompanhada do aumento da expressão de pERK em 30 minutos e ativação
de pJNK em 60 minutos, sugerindo que a ativação destas MAPK atue na
mudança no pH das mucinas. Na concentração de 100 µg/mL, houve a
ativação de pERK e pJNK em 30 minutos e, após 60 minutos, ocorreu redução
da atividade de ambas MAPKs sem alterar o perfil das mucinas, isto é, não
houve aumento de expressão de muco ácido.
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Li et al. (2012) mostraram que a ativação de ERK aumenta
consideravelmente a expressão de MUC5AC em células epiteliais.

A

acidificação da mucina promove alterações nas propriedades físico-químicas
do muco com o aumento da viscosidade interferindo de forma a dificultar o
“clearance” mucociliar, que é um importante mecanismo de defesas do epitélio
respiratório (Lemos et al., 1994;. Pires-Neto et al., 2006; Yoshizaki et al., 2010).
Assim, podemos atribuir a alteração no perfil das mucinas, primeiramante, à
expressão de pERK (30 min) seguida de pJNK. Estes resultados sugerem que
pERK tenha atividade antiapoptótica e, assim, apresentou expressão elevada
pois o muco ácido é uma resposta de defesa.
A ativação do pJNK, após 60 minutos, na concentração de 50 µg/mL,
pode estar ligado ao aumento da produção do muco como um mecanismo de
defesa frente à exposição do DEP e, em seguida, agir no rearranjo do
citoesqueleto para realizar a extrusão. Choi et al. (2010) mostraram que a
superprodução de muco esteve associada com um aumento na expressão da
proteína MUC5AC epitelial, que é dependente da ativação da via JNK, o que
sugere que a via JNK pode ser um alvo potencial para regular excesso de
muco.
Segundo Reardon et al. (1999) e Shen et al. (2003), “pro-survival” ERK e
“pro-apoptotic” JNK agem em equilíbrio. Deste modo, foi observado, nas
alterações de expressão do ERK e JNK, em 30 e 60 minutos, na concentração
de 50 µg/mL de DEP. Além disso, na concentração de 100 µg/mL, a expressão
inversamente proporcional refletiu no foco de apoptose.
É possível que os vacúolos observadas no nosso estudo sejam resultado
de endocitose do DEP por células de traqueia, como observado por Geiser
(2002) e Bao et al. (2007) em células CHO-K1. No entanto, não podemos
desconsiderar que vacúolos podem representar extrusão muco. In vivo, a
secreção de mucina é, tipicamente, iniciada por um secretagogo e sua extrusão
pode ocorrer depois de alguns minutos (Rose & Voynow, 2006).
Mostramos que a vacuolização aumentou em 30 minutos no tratamento
com 50 µg/ml de DEP. Estes resultados podem ser atribuídos pela extrusão de
muco e pelo processo de rearranjo do citoesqueleto (Pawlak & Helfman, 2001).
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Segundo Tricker et al. (2011), a ativação de JNK leva à apoptose em
células B. Nosso estudo corrobora com esta informação, visto que os maiores
níveis de apoptose estiveram ligados com maior expressão de pJNK.
Em relação à concentração utilizada, consideramos a dose média de 200
μg/m3 de PM10 que são comuns em corredores de tráfego (Yoshizaki et al.,
2010). Se assumirmos que os seres humanos respiram 6 L/min, o volume
inspirado em uma hora será 360 L, o equivalente a 0,36 m3, correspondendo a
70 μg de material particulado inalado.
Considerando-se que a retenção das partículas na traqueia é de,
aproximadamente, cerca de 20%, 14 μg são retidos na traqueia por hora. Os
sujeitos saudáveis produzem uma média de 50 mL de muco por dia (entre 10100 ml) (Rubin, 2002), e a quantidade de muco produzido na traqueia será de,
aproximadamente, 2,0 mL de muco por uma hora. Assim, a concentração
esperada de material particulado no muco que reveste a traqueia em uma hora
é de 7 ug por mL de muco.
Em nosso estudo, utilizamos as concentrações de 50 e 100 μg/mL para
30 e 60 minutos. As doses utilizadas, aqui, correspondem a, aproximadamente,
12-14 horas de exposição à poluição do ar urbano. Outros estudos têm
utilizado valores superiores ao nosso, cerca de 500 µg/cm 2 do utilizado por
nosso estudo (Dai & Churg, 2001; Dai, et al., 2002; 2003). A concentração
utilizada em nosso estudo corresponde a 15,68 µg/cm² (50 µg/mL) e 31.2
µg/cm² (100 µg/mL).
As concentrações utilizadas no nosso estudo são baseadas em doses
baixas para mostrar os efeitos tóxicos da exposição de DEP nas vias aéreas e
a estas concentrações. No entanto, neste contexto, é possível que, na
concentração de 50 µg/ml de partículas de DEP, seria mais dispersa no meio, e
conseguiriam penetrar nas células epiteliais mais facilmente do que em 100
µg/ml, em que as partículas de DEP podem agregar. Portanto, a resposta de
estresse à lesão sob a forma de muco ácido foi mais pronunciada nas células
expostas a concentrações mais baixas de DEP.
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6.2

Estudo II - Alteração no perfil das mucinas de explantes de traqueias
expostas ao DEP, DEP/NA, DEP/HEX e DEP/MET
Artigo aceito para publicação no periódico - Journal of Toxicology and

Environmental Health. Seriani R, Junqueira M, Toledo AC, Martins MA, Saldiva
PHN, Mauad T, Macchione M. Organic and inorganic fractions of diesel exhaust
particles cause changes in the mucin profile of mouse trachea explants. J
Toxicol Environ Health. 2015.
No estudo II, observamos que o DEP e suas frações orgânicas e
inorgânicas diferencialmente induzem alterações no perfil das mucinas em
explante de traqueias.
O grupo exposto a vários tempos de exposição e à concentração DEP
mostrou um aumento na produção de muco ácido e uma diminuição no muco
neutro com aumento de vaculiozação. Baixas concentrações de DEP foram
mais tóxicas, possivelmente por não produzir aglomerados.
O tratamento com DEP/MET foi mais agressivo para o epitélio, o que
pode ser atribuído à redução em compostos orgânicos e à alta disponibilidade
de Fe, Cd e Cu. As traqueias expostas a DEP/MET, na concentração de 50
µg/mL por 30 e 60 minutos, induziu um decréscimo significativo na produção de
muco neutro e um aumento na produção de muco ácido, possivelmente
atribuída à redução dos compostos orgânicos e enriquecimento inorgânico
(Tabela 1).
As traqueias expostas a DEP/HEX apresentou aumento de vacuolização,
mostrando que pode ser um processo de proteção do epitélio com aumento da
extrusão de muco frente ao aumento da biodisponibilidade de Ni, S, Cd, Cr e
Cu. Já em DEP/NA, não ocorreu alteração significativamente estatística no
perfil das mucinas e na vacuolização. Isto pode ser explicado pela remoção de
enxofre (Tabela 2) e de seus derivados tóxicos, como o sulfito (Li et al., 2007).
Metais de transição e a fração orgânica podem influenciar na toxicidade
do DEP e, consequentemente, a magnitude dos efeitos adversos apoia o
conceito de que a composição e as propriedades físico-químicas podem
regular a toxicidade do DEP no epitélio respiratório (Saldiva et al., 2002;. Laks
et al., 2008, Happo, et al., 2010).
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A acidificação muco, que é provocada por mudanças nas propriedades
físico-químicas das mucinas, podem aumentar a viscosidade do muco e,
consequentemente, provocar mudanças nos mecanismos de defesa do epitélio
respiratório (Li et al., 2007). Rose e Voynow (2006) mostraram que a secreção
de mucina in vivo é, normalmente, iniciado por um secretagogo e de ação
rápida (segundos a minutos), o que foi semelhante aos resultados do presente
estudo, sugerindo que o DEP pode agir como tal.
Em conclusão, nosso estudo mostrou que o DEP modificou o perfil de
muco do epitélio e DEP/HEX provocou aumento da extrusão do muco,
provavelmente devido à ação do enriquecimento inorgânico, sendo que as
células do explante de traqueia podem ter sofrido alterações estruturais e na
função das células epiteliais.

6.3

Estudo III – Enriquecimento inorgânico das partículas do DEP por
meio do tratamento com hexano e seus efeitos na viscoelasticidade
celular, citotoxicidade e ativação de MAPK em BEAS-2B
Artigo em revisão no periódico: Experimental and Toxicologic Pathology –

Seriani R, Junqueira MS, Carvalho-Sousa CE, Toledo AC, Martinez D, Alencar
AM, Garippo AL, Brito JM, Martins MA, Saldiva PHN, Negri EM, Mauad T,
Macchione M. Enriched inorganic compounds in diesel exhaust particles induce
mitogen-activated protein kinase activation, cytoskeleton instability, and
cytotoxicity in human bronchial epithelial cells.
No

estudo

III,

demonstramos

diferentemente, citotoxicidade,

que

ativação

o DEP

de

MAPK

e DEP/HEX
e

induz,

perturbações

no

citoesqueleto de BEAS-2B. Ambos apresentam efeitos negativos sobre a
viabilidade celular (MTT ou LDH), mas o DEP/HEX altera a integridade
citoesqueleto e a viscoelasticidade celular.
Como observado anteriormente, os compostos orgânicos diminuem após
o tratamento com hexano (Tabela 2). A concentração de alguns elementos (S,
Ni, Cd, Cr e Cu) aumentou devido à parte da fração orgânica que estava
complexada aos inorgânicos (Laks et al., 2008).
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Os metais de transição, tais como Cu e Ni (cobre e níquel), podem
produzir espécies reativas de oxigênio (ROS) e/ou catalisar a formação de
H2O2. Estes compostos desencadeiam uma resposta celular mediada pela
ativação de vias de sinalização intracelular, que culminam em proliferação, na
transformação de células, ou na morte celular (Fantl et al., 1993; Hill &
Treisman, 1995; Ghio et al., 2002).
Células BEAS-2B expostas ao DEP bruto não apresentaram diferenças
na coerência fibra, entretanto, houve uma diminuição no ensaio de MTT ao
longo do tempo, sem alteração no LDH. Nossos dados sugerem que a
exposição

ao DEP diminui

a atividade

mitocondrial, sem

alterações

significativas no citoesqueleto ou na viscoelasticidade celular, permitindo o
transporte de MAPK no interior da célula (Wortzel & Seger, 2011).
Segundo Barros et al. (2005) e Tricker et al. (2011), a ativação pERK atua
como antiapoptótica contra os efeitos pró-apoptóticos de pJNK. No grupo DEP,
foi observada a redução do MTT e, também, ativação de pJNK, o que sugere
uma relação de apoptose. De acordo com Tournier et al. (2000) e Weston e
Davis (2007), a ativação de JNK é uma importante via de apoptose, incluindo a
ativação de vias de necrose e autofagia.
DEP/HEX removeu grande parte dos compostos orgânicos de polaridade
média e baixa. Não ocorreu a expressão de pERK, mas houve um pico na
expressão de pJNK. Além disso, LDH e a viscoelasticidade aumentaram,
enquanto a coerência da fibra foi menor em relação ao grupo controle.
Segundo Goberdhan & Wilson (1998), a ativação JNK também tem função de
provocar rearranjos do citoesqueleto, bem como respostas imunes, parada do
crescimento celular e regulação da apoptose.
Foi observada a redução em coerência fibra e o aumento da
viscoelasticidade sugerindo que esteja associado à desorganização do
citosqueleto. Neste contexto, a redução da coerência da fibra (falta de
alinhamento) sugere que pJNK não translocou para o núcleo, em que poderia
ativar vários fatores de transcrição, tais como apoptose. Além disso, as
remoções de compostos orgânicos aumentaram a biodisponibilidade de alguns
metais e fez com que a membrana tenha sofrido danos (observados pelo
aumento do LDH).
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Em resumo, pode concluir-se que a DEP/HEX induz alterações
subcelulares, tais como alterações na viscoelasticidade, e orientação do
citoesqueleto por meio da ativação de pJNK.

6.4

Estudo IV - Expressão gênica de enzimas antioxidantes,
citotoxicidade e viscoelasticidade celular em células expostas ao
DEP
Artigo em fase de redação a ser submetido ao periódico: Particle and

Fibre Toxicology.
No estudo IV, ficou evidente que os prováveis efeitos do DEP, nas
estruturas celulares, podem ser decorrentes de estresse oxidativo devido ao
metabolismo de hidrocarbonetos e ciclo redox dos metais encontrados em altas
concentrações no DEP utilizado no presente estudo (Tabelas 1 e 2).
Estudos realizados por Gurgueira et al. (2002); Park et al., (2006) e Ghio
& Cohen (2005), demonstraram que partículas ultrafinas contendo metais,
como Mn, Fe, Cu, provocam estresse oxidativo e que o Fe nas partículas
parece exercer maior importância na formação de ROS do que os demais
metais. Além disso, Pulido & Parrish (2003), apontam para os metais como
responsáveis por disfunção mitocondrial ativação de MAPK, p53, caspases e
regulação negativa de proteínas antiapoptóticas, como a Bcl-2.
Em nosso estudo, observamos uma significativa depleção dos genes
envolvidos nas defesas antioxidantes mitocondriais (SOD2) e citoplasmáticas
(SOD1 e GPx), e aumento na expressão de CYP1A1. O aumento da atividade
da enzima citocromo p450 ou dos genes CYP1A1 é descrita como importante
fonte de geração de ROS durante metabolismo de hidrocarbonetos, ou seja, na
transformação de substâncias lipossolúveis para hidrossolúveis , e, assim,
serem excretados. Adicionalmente, a atividade de CYP1A1 é extremamente
importante na tentativa de remover benzo[a]pireno, pois esse hidrocarboneto
apresenta atividade carcinogênica de 10 até 100 vezes maior do que os demais
HPAs, além de provocar inflamação e formação de aductos de DNA (Li et al.,
2002, Halliwell & Gutteridge, 2007).
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Foi observada a relação inversamente proporcional à expressão gênica
de caspase-3 e de Bcl-2. Estes genes são pró-apoptótico e antiapoptótico,
respectivamente, e tem como alvo alterações na permeabilidade da membrana
mitocondrial e liberação de citocromo c que resulta em morte celular (Chen et
al., 2001). Desse modo, sugere-se a redução da viabilidade celular (MTT
assay) provocada por esse desequilíbrio entre Bcl-2 e Caspase-3.
Ainda em relação à baixa atividade mitocondrial, é possível atribuir a um
processo de morte celular, entretanto, há de se considerar que não apenas a
baixa expressão de Bcl-2 pode ser a causa, mas também uma consequência
de estresse oxidativo. Observa-se que os níveis de GPx e SOD1 são baixos, o
que indica baixa atividade antioxidante no citosol. Nesse sentido, a provável
geração de ROS decorrente do metabolismo de HPAs e ciclo redox dos metais,
assim como baixa atividade da SOD2 (mitocondrial), tenha aumentado a
permeabilidade das mitocôndrias. Esta hipótese ainda não tinha sido discutida
em relação ao mecanismo de toxicidade das partículas de DEP, entretanto, Li
et al. (2003) descreveu a possibilidade de que ROS gerado fora da mitocôndria
poderia danificar esta organela, permitindo acesso das partículas ultrafinas à
mitocôndria por causa de suas pequenas dimensões e estas poderiam danificar
a membrana interna.
Assim como nas mitocôndrias, foi observado aumento nos níveis de lesão
das membranas citoplasmática que pode ser atribuído, novamente, à formação
de ROS. Estes radicais agem diretamente atacando lipídios e proteínas de
membranas, provocando peroxidação lipídica (Comporti, 1989). Com a
membrana

citoplasmática

alterada,

a

permeabilidade

seletiva

fica

comprometida e o fluxo de íons é alterado, assim como podem modificar a
arquitetura e sinalização celular, levando a uma redução na proliferação celular
e apoptose (Corsetto et al., 2011).
Somado a estas informações: 1) à expressão gênica elevada da caspase3, 2) a alterações na membrana e 3) à redução da atividade mitocondrial, é
importante sugerir que elas podem levar a uma provável desregulação nos
níveis internos de cálcio. Estudos realizados por Duchen, (2000); Zaidi et al. e
(2004); Brini et al. (2000) descrevem que a membrana plasmática tem um
importante função no controle de cálcio intracelular. E, assim, quando a
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concentração de cálcio no citosol é elevada, este íon pode agir como um
modulador de transcrição para genes envolvidos na apoptose, e, ainda,
acumular na mitocôndria, provocando uma disfunção na cadeia respiratória e,
consequentemente, na síntese de ATP, e a liberação de citocromo c, que pode
ativar a via da apoptose. Brown et al. (2000) descrevem que as células da via
respiratória, quando expostas à partículas ultrafinas, incluindo o DEP,
aumentam a concentração interna de cálcio.
No presente estudo, ainda foi observada uma significativa redução da
viscoelasticidade celular, evidenciado consideráveis lesões no citoesqueleto.
Alterações na viscoelasticidade celular têm sido relatadas por Park et al.,
(2010) e Wu et al., (2012) em células expostas à poluentes atmosféricos,
entretanto, os mecanismos ainda são pouco conhecidos. Estudos realizados
por Earnshaw et al. (1999) descrevem que alterações funcionais no
citoesqueleto refletem diretamente um processo apoptótico, visto que a
caspase-3 cliva proteínas funcionais do citoesqueleto e promovem alterações
estruturais, além disso, também é provável atribuir as alterações observadas
ao ROS que atuam na degradação de proteínas constitutivas do citoesqueleto
(Dalle-Done et al., 2001). Deste modo, no presente estudo, a baixa expressão
de genes antioxidantes que removeriam os ROS gerados a partir dos metais e
hidrocarbonetos também teria grande influência na perda de função do
citoesqueleto e não apenas a atividade da caspase 3.
Em relação à alteração na viscoelasticidade celular caracterizando a
célula como flácida em decorrência de alterações no citoesqueleto, pode
descrever como comprometedora, considerando que o citoesqueleto equilibra
as forças de tensão célula-célula, adesão celular e resistência ao estiramento
(Trepat et al., 2004).
Em conclusão às alterações observadas, podemos sugerir que há fortes
evidências de que as alterações estruturais no citoesqueleto, membranas e
mitocôndrias podem ser decorrentes do estresse oxidativo em resultado da
elevada expressão de CYP1A1, e redução de SOD1, SOD2 e GPx. Além disso,
sugere-se que baixa atividade mitocondrial estejam ligadas, principalmente, à
elevada expressão de caspase-3 e redução da SOD2, visto que esta enzima
atua, principalmente, nas mitocôndrias.

7 CONCLUSÕES
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7

CONCLUSÕES

A parir dos resultados obtidos no explante de traqueia de camundongo e
na cultura de células de epitélio brônquico, podemos concluir que em explantes
de traqueia:

Na concentração de 50 µg/ml de DEP, sugere que as partículas
fiquem mais dispersas no meio, e podem penetrar nas células mais
facilmente e, por consequência, sua resposta frente a esse estresse
é a ativação de MAPKs que alteram o perfil das mucinas, com
produção de muco ácido e aumento da vacuolização;
Os explantes submetidos à exposição do DEP com composição
química variada modifica o perfil de muco do epitélio e provoca
aumento da extrusão do muco, provavelmente devido à ação do
enriquecimento inorgânico, e alterando estruturas e função das
células epiteliais.

Em cultura de células BEAS-2B:
DEP/HEX induz alterações subcelulares, tais como alterações na
viscoelasticidade, e orientação do citoesqueleto por meio da
ativação de pJNK mediada pelo enriquecimento inorgânico.
DEP induz à apoptose celular devido a alterações funcionais no
citoesqueleto,

membrana citoplasmática

e

mitocôndrias.

Tais

alterações podem ser atribuídas ao estresse oxidativo devido à
redução da expressão de genes antioxidantes (GPx, SOD1 e SOD2)
e pró-apoptóticos (Caspase-3).

Em síntese, podemos concluir que nosso estudo contribuiu para o
conhecimento em relação aos mecanismos de toxicidade do DEP em traqueias
descrevendo o envolvimento de proteínas da família das MAPK: ERK e JNK
nas alterações epiteliais e no perfil das mucinas. Além disso, nas células de
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epitélio brônquico, podemos esclarecer como interagem alguns dos genes
envolvidos no estresse oxidativo e apoptose com a funcionalidade do
citoesqueleto, mitocôndrias e membrana citoplasmática.
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