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RESUMO 

 

A asma afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas no mundo e é a maior 

causa de internação hospitalar em crianças nos países desenvolvidos. Essa 

doença é incurável e por vezes refratária ao tratamento em um número 

significativo de pacientes. As taxas de prevalência de tabagismo entre pacientes 

asmáticos são semelhantes aos da população em geral e o impacto da fumaça de 

cigarro nestes pacientes ainda é clinicamente controverso. O objetivo deste 

trabalho foi traçar o perfil inflamatório e analisar o papel das células dendríticas 

sobre a imunomodulação provocada pela exposição à fumaça do cigarro na 

inflamação alérgica pulmonar induzida previamente por ovalbumina (OVA) em um 

modelo murino. Primeiramente avaliamos in vivo a ação da fumaça de cigarro na 

inflamação pulmonar alérgica crônica avaliando a responsividade brônquica, o 

remodelamento pulmonar, a produção de anticorpos antígeno-específicos, o perfil 

de células inflamatórias pulmonares e sistêmicas e a produção de citocinas 

inflamatórias e moduladoras. Em seguida, realizamos estudo in vitro do perfil de 

maturação, migração e inflamatório de células dendríticas expostas a OVA e/ou a 

extrato de fumaça de cigarro. Nosso estudo mostrou que a sensibilização e 

desafios inalatórios com OVA levaram à inflamação pulmonar de característica 

Th2 com aumento de responsividade brônquica, remodelamento, altos níveis de 

IgE e de citocinas pró-inflamatórias como IL-4, IL-5 e IL-13. A exposição à fumaça 

de cigarro, surpreendentemente, levou a uma redução dos níveis de IL-4, IL-5 e 

IL-13, e simultaneamente reduziu os níveis de citocinas anti-inflamatórias como IL-

10 e TGF-β em animais sensibilizados e desafiados com antígeno. Foi observada 

nestes animais, uma redução no número de eosinófilos no lavado broncoalveolar e 

aumento no número de neutrófilos no pulmão. A combinação da inflamação 

alérgica com exposição à fumaça de cigarro levou a um aumento do recrutamento 



 
 

e ativação de células dendríticas linfoides nos linfonodos mediastinais, que 

mostrou relação direta com aumento do influxo de células T CD8+ e ativação das 

mesmas no pulmão. A inflamação alérgica juntamente com a exposição à fumaça 

de cigarro, levou a uma redução no recrutamento de células dendríticas 

plasmocitoides além de reduzir o recrutamento de células T regulatórias. In vitro, 

mostramos que o extrato de fumaça de cigarro combinado ao antígeno aumenta a 

capacidade migratória e fagocítica do antígeno pelas BMDCs. No entanto, houve 

redução da expressão gênica para IL-13 neste mesmo grupo. Concluímos que 

neste modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica combinada com a 

exposição à fumaça de cigarro leva a uma descaracterização do perfil inflamatório 

característico da resposta Th2 com a redução do recrutamento de eosinófilos, 

redução dos níveis de IL-4, IL-5 e IL-13 aliados a um aumento do número de 

neutrófilos, o que pode estar relacionado ao aumento do recrutamento e ativação 

de células dendríticas linfoides bem como de células T CD8+ e redução local de 

células dendríticas plasmocitoides. Mostramos ainda que a fumaça de cigarro 

juntamente com o antígeno leva as células dendríticas a aumentarem sua 

capacidade fagocítica porém, reduzir sua capacidade pró-inflamatória pela 

expressão gênica reduzida de IL-13. 

 

Descritores: Asma, alergia e imunologia, inflamação, hábito de fumar, células 

dendríticas, linfócitos T. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Asthma affects approximately 300 million people worldwide and it is the major 

cause of hospitalization among children in developed countries. This disease is 

often refractory to treatment in a high number of patients. The prevalence rates of 

smoking among asthmatic patients are similar to the general population and the 

impact of cigarette smoke is also clinically controversial. The main goal of this 

study is to outline, in a murine model, the inflammatory profile and to analyze the 

role of dendritic cells on the immunomodulation caused by exposure to cigarette 

smoke in ovalbumin (OVA)-induced pulmonary allergic inflammation. First, we 

evaluated in vivo the action of cigarette smoke on chronic allergic pulmonary 

inflammation, evaluating the bronchial responsiveness, pulmonary remodeling, the 

production of antigen-specific antibodies, pulmonary and systemic inflammatory 

cell profile and the production of inflammatory and modulating cytokines. Next, we 

performed an in vitro study of the maturation, migration and inflammatory profile of 

dendritic cells exposed to OVA and/or cigarette smoke extract. Our study showed 

that sensitization and challenge with OVA led to Th2-type lung inflammation with 

increased bronchial responsiveness, remodeling, high levels of IgE and pro-

inflammatory cytokines such as IL-4, IL-5 and IL-13. Exposure to cigarette smoke 

has surprisingly led to a reduction in levels of IL-4, IL-5 and IL-13, and 

simultaneously reduced levels of anti-inflammatory cytokines such as IL-10 and 

TGF-β in animals sensitized and challenged with the antigen. We also observed a 

reduction in the number of eosinophils in bronchoalveolar lavage fluid and an 



 
 

increase in the number of neutrophils in the lung of these animals. The 

combination of allergic inflammation with exposure to cigarette smoke led to 

increased recruitment and activation of lymphoid dendritic cells in the mediastinal 

lymph nodes, which showed to be direct related with increased activation and influx 

of CD8+ T cells in lung. Allergic inflammation combined with cigarette smoke led to 

a decrease of plasmacytoid dendritic cells a well as regulatory T cells.  In vitro, we 

showed that cigarette smoke extract combined with antigen increased migratory 

and phagocytic capacity of BMDCs. However, there was a reduction of IL-13 gene 

expression in this same group. We conclude that in this model of chronic 

pulmonary allergic inflammation combined with exposure to cigarette smoke leads 

to a mischaracterization of the characteristic inflammatory profile of the Th2 

response with the reduction of eosinophil recruitment, reduction of levels of IL-4, 

IL-5 and IL-13 allied to increased number of neutrophils, which is related to 

increased recruitment and activation of lymphoid dendritic cells as well as CD8+ T 

cells and local decrement of plasmacytoid dendritic cells. We further show that 

cigarette smoke combined with antigen increases dendritic cell phagocytic capacity 

however, reduces its pro-inflammatory capacity by the reduced gene expression of 

IL-13. 

 

Descriptors: Asthma, allergy and immunology, inflammation, smoking, dendritic 

cells, T lymphocytes. 
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Introdução 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ASMA 

 

1.1.1 Definição, diagnóstico e tratamento da asma 

 

 A asma é uma doença heterogênea, caracterizada por inflamação crônica 

das vias aéreas, acompanhada de um histórico de sintomas como sibilos, 

respiração curta, aperto torácico e tosse que variam de tempo e intensidade e 

variável limitação de fluxo aéreo expiratório [1]. 

 Define-se asma como uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, na 

qual diversas células e seus elementos participam do processo, em particular 

eosinófilos, macrófagos, neutrófilos e linfócitos [2]. Pode também ser observada 

em alguns pacientes a produção de secreção, particularmente seguida de 

exacerbações em sua forma crônica e persistente [1, 2]. 

 Há diversos fatores genéticos e ambientais relacionados à obstrução das 

vias aéreas, que estão associados à existência de hipersensibilidade e/ou hiper-

reatividade a uma variedade de estímulos desencadeada principalmente por 

exposição alergênica a antígenos provenientes de diversas fontes [2]. A atopia, 

que é a predisposição genética para o desenvolvimento de uma resposta mediada 

por imunoglobulina E (IgE) à aeroalérgenos comuns é o mais forte indício de fator 

predisponente para o desenvolvimento da asma [2]. 
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 Entre os fatores ambientais destacam-se aqueles relacionados às baratas, 

ácaros, pelos de animais domésticos, pólen e a compostos químicos irritantes 

como perfumes, solventes orgânicos, pesticidas e metais, inalação de poluentes 

atmosféricos e fumaça de cigarro. Entretanto, outros fatores como a exposição ao 

ar frio e/ou seco, o uso de anti-inflamatórios não-esteroidais (por exemplo, o ácido 

acetilsalicílico), o exercício físico e fatores emocionais também podem 

desencadear ou agravar uma crise de sintomas de asma [2, 3]. 

 O diagnóstico e acompanhamento funcional dos pacientes asmáticos são 

dados através de histórico dos sintomas relatados acima, além do teste de 

espirometria que verifica os volumes e capacidades pulmonares. Para isto analisa-

se o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e sua relação com a 

capacidade vital forçada (CVF) [1, 4, 5]. 

 O nível de gravidade da doença é definido a partir do histórico de meses ou 

anos, do tipo de tratamento e controle das exacerbações. A asma é dividida em 

três níveis de severidade: asma leve, que indica que o controle da doença é feito 

somente com baixas doses de corticosteroides inalados; asma moderada, em que 

o tratamento deve ser feito com baixas doses de corticosteroides inalados e β2-

agonista de longa duração; e ainda a asma grave que se apresenta de difícil 

controle com persistência dos sintomas, ainda que o tratamento seja feito com 

corticosteroides inalados e β2-agonista de longa duração em altas doses [2]. 

 O tratamento da asma é feito através da educação do paciente sobre a 

doença e a importância da adesão ao tratamento, identificação e controle dos 
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fatores de risco, medicação e prevenção das exacerbações. Os medicamentos 

mais utilizados no controle da asma são os β2-agonistas, corticoides e os 

antileucotrienos [6]. Estes medicamentos são indicados conforme o objetivo da 

sua utilização antes, durante ou após a exacerbação [4]. O exercício físico 

aeróbico pode se constituir em um complemento importante no tratamento da 

doença e vem sendo implementado na rotina de pacientes asmáticos fora do 

período de exacerbação, pois resulta no aumento das capacidades respiratória e 

ventilatória, além de propiciar atenuação da sintomatologia do quadro asmático [7-

10]. 

 

1.1.2 Epidemiologia na asma 

 

O número de casos de asma tem aumentado de modo indiscriminado pelo 

mundo, especialmente entre as crianças e em cidades com alto desenvolvimento 

socioeconômico. Esta relação ainda é controversa, mas sugere-se que em 

cidades mais desenvolvidas o número de habitantes que vive em apartamentos é 

maior, e por conta de geralmente serem áreas pouco ventiladas, propiciando 

então maior contado com alérgenos. Ainda há uma hipótese em que a tendência 

ao aumento da higiene evite a exposição precoce à microrganismos na infância, o 

que aumentaria o risco de desenvolver uma doença alérgica no futuro [11]. Além 

disto, deve-se levar em consideração a má qualidade do ar nestes grandes 



4 
 
 

Introdução 
 

centros decorrente da grande emissão de poluentes provenientes de automóveis e 

indústrias [12, 13].  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que a asma é um dos 

maiores problemas de saúde pública da atualidade e que não é apenas um 

problema para os países de alta renda. Mais de 80% das mortes por asma ocorre 

em países de renda baixa e médio-baixa [14]. 

Estima-se que em um país desenvolvido como os Estados Unidos (EUA) 

exista aproximadamente 25,7 milhões de asmáticos. Outro fator que pode ser 

relevante com a relação entre o nível socioeconômico e os altos índices da 

doença pode ser a melhor condição de realizar o diagnóstico nos países 

desenvolvidos em relação aos locais em desenvolvimento. Aliado a isto, o menor 

índice de mortalidade nos países desenvolvidos deve-se aos maiores 

investimentos no controle e tratamento da doença [15]. 

No Brasil, no período que compreende janeiro de 2016 a janeiro de 2017, 

foram registrados aproximadamente 100 mil internações, 589 óbitos e um gasto 

aproximado de 55 milhões de reais com o manejo da asma. Sendo que somente 

no município de São Paulo a asma foi responsável por 4 mil internações, 34 óbitos 

e um valor gasto de aproximadamente 3 milhões de reais [16]. 

A asma é alvo de muito estudo e preocupação, relativos não somente aos 

altos encargos financeiros que impõe, mas também devido à perda de 

produtividade e redução nas atividades da vida diária e familiar.  
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1.1.3 Fisiopatologia da asma 

 

1.1.3.1 Hiperresponsividade e remodelamento brônquico na asma  

 

Até o presente momento, a maioria das informações sobre a patologia da 

asma tem sido obtida através da análise do tecido pulmonar post-mortem [1].  

Pulmões de pacientes que faleceram devido à asma apresentam em suas 

vias aéreas de pequeno e grande calibre placas de substância formada de muco, 

proteínas séricas, células inflamatórias e debris celulares [17]. Em estudo 

conduzido com biópsia de 16 pacientes asmáticos, observou-se a presença 

maciça de eosinófilos e linfócitos T, em vias aéreas com diâmetro menor ou igual 

a 2 mm, comparadas às vias aéreas centrais do mesmo paciente [18]. Esses 

dados sugerem que a gravidade da asma pode ser dependente da localização do 

processo inflamatório eosinofílico, corroborando com a teoria na qual as pequenas 

vias aéreas também são as responsáveis pela obstrução na asma [19].  

A hiperresponsividade em indivíduos asmáticos é caracterizada por um 

aumento dos valores de elastância e resistência do sistema respiratório [20]. A 

insuflação pulmonar é equivalente à distensão do pulmão em oposição às forças 

elásticas, que se altera com a rigidez aumentada do pulmão após o processo 

inflamatório instalado na doença [21]. Em pacientes asmáticos, a obstrução ao 

fluxo aéreo causado pelo estreitamento abrupto das vias aéreas impede a entrada 
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e saída de ar nos pulmões, aumentando então a resistência do sistema 

respiratório [2]. 

A frequente liberação de mediadores inflamatórios, principalmente histamina 

no momento em que há o contado com o alérgeno, pode levar à formação de 

edema perivascular e peribrônquico, recrutamento de células inflamatórias, 

especialmente eosinófilos, para a parede da via aérea, ocasionando modificações 

irreversíveis na estrutura tecidual dos pulmões, como o espessamento da 

membrana basal, hiperplasia e hipertrofia das células epiteliais e da camada 

muscular lisa peribrônquica, com produção de um fenômeno conhecido como 

remodelamento das vias aéreas [2, 22]. 

Outra característica importante do remodelamento pulmonar são as 

alterações estruturais das vias aéreas através da deposição de matriz extracelular 

como de fibras elásticas e colágeno [21].  

 

1.1.3.2 Resposta imunológica na asma alérgica 

 

 A asma é uma doença de resposta alérgica e inflamatória adaptativa em 

decorrência de imunização prévia a um antígeno específico, com resposta 

característica predominantemente de linfócitos T auxiliares (Th do inglês, T helper) 

do tipo 2 (Th2) [23]. 

 A troca de classe que leva o linfócito T auxiliar 0 (Th0), ou T naïve, a 

diferenciar-se em Th1, Th2 ou Th17 em uma resposta alérgica, é desencadeada 
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pela interação de moléculas co-estimulatórias presentes nas células 

apresentadoras de antígeno (APC do inglês, antigen presenting cell) com os 

linfócitos T, além do estímulo dado pela liberação de citocinas específicas [24-26]. 

 Didaticamente e de forma simplificada, o antígeno inalado entra 

primeiramente em contado com o epitélio brônquico e também com leucócitos 

presentes na luz das vias áreas e espaços aéreos [27]. A resposta imunológica 

alérgica é iniciada no contato do antígeno com as vias aéreas, quando as células 

epiteliais são estimuladas a produzirem citocinas, quimiocinas e moléculas de 

adesão responsáveis pela ativação das células inflamatórias, o que as recrutará 

para as vias aéreas a partir dos sistemas circulatório e linfático [28-30]. Após 

serem ativados pelas quimiocinas, os receptores nos leucócitos iniciam uma 

complexa cascata de sinalização que leva à ativação de moléculas de adesão e 

seus ligantes na superfície celular. Essas moléculas são essenciais para que 

ocorra a migração, rolamento e a adesão das células de defesa aos locais 

envolvidos no processo inflamatório [31, 32]. 

 A partir do momento em que o antígeno atravessa a barreira epitelial, 

diversas células podem desempenhar a função de captar e apresentar o antígeno 

aos linfócitos, como os macrófagos, que são as células de defesa em maior 

número no pulmão e são especializadas em fagocitar patógenos, mas também 

são capazes de apresentar antígenos. Esta célula pode ser diferenciada em M1 

(macrófago tipo 1), que é o macrófago inflamatório e mais comum em doenças 

não alérgicas, e M2 (macrófago tipo 2) macrófago alveolar, também chamado de 
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residente no pulmão e que está ligado às doenças alérgicas como a asma [33]. O 

M1 é ativado em lesões agudas, enquanto o M2 é ativado como uma alternativa 

de limitar ou sanar um processo inflamatório e que além disso possui grande 

potencial de promover fibrose [34, 35]. 

Dentre as APCs, as células dendríticas (DCs do inglês, Dendritic Cells) que 

são especializadas na apresentação antigênica no pulmão, emergiram como pivôs 

no balanço imunológico das vias aéreas [36, 37]. O resultado da resposta imune 

adaptativa na asma depende do contexto no qual o antígeno é encontrado pelas 

DCs e é predominantemente definido pela presença ou ausência de sinais de 

perigo no sítio de exposição [38-40].  

Diferentes tipos de DCs podem ser encontrados no organismo, dependendo 

do local onde residem, cada qual com sua especialização e fenotipagem. Os 

subtipos de DCs são: células dendríticas plasmocitoides (pDCs do inglês, 

plasmacytoid Dendritic Cells) e células dendríticas convencionais (cDCs do inglês, 

common Dendritic Cells), que ainda podem ser subdivididas em cDC CD103+ (CD 

do inglês, Cluster of Differentiation), cDC CD11b+ e cDC CD8α+ (também 

chamadas de células dendríticas linfoides) [41]. 

As DCs fagocitam o antígeno e ao processá-lo passam por um processo de 

maturação enquanto migram para os linfonodos onde irão ativar células Th0. As 

cDCs CD11b+ são as primeiras células a serem ativadas após a interação com o 

alérgeno e as citocinas liberadas pelo epitélio, que em seguida vão ativar basófilos 

e as ILC2s (do inglês, group 2 innate lymphoid cells) a produzirem interleucinas 
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(IL) 4 e/ou IL-13. Estas citocinas favorecem a polarização dos linfócitos Th0, pelas 

células dendríticas, para que ocorra a troca de classe para Th2 e 

consequentemente reduzindo a tolerância à antígenos inalados [42]. As cDC 

CD8α+ estão localizadas em órgãos como o baço e os linfonodos por isso 

recebem o nome de células dendríticas linfoides [43]. 

As APCs ao serem ativadas expressam moléculas co-estimulatórias que 

juntamente com seus receptores e/ou ligantes presentes nos linfócitos T, irão 

direcionar a resposta inflamatória. O MHC (do inglês, Major Histocompatibility 

Complex) é uma molécula expressa pelas APCs, responsável pela apresentação 

do antígeno e como consequência gera uma resposta específica através de 

linfócitos T CD4+ (Linfócito T auxiliar) ou T CD8+ (Linfócito T Citotóxico) [44]. O 

MHC de classe II (MHC II) é mais comum na asma e interage com os linfócitos T 

CD4+ enquanto o MHC classe I (MHC I) ativa linfócitos T CD8+ em doenças virais 

[45, 46]. Além do MHC II, as DCs expressam moléculas co-estimulatórias, como 

CD40, CD80, CD86, ICOSL, PDLs, que quando expressas indicam ativação das 

células e podem contribuir para aumentar ou regular o processo inflamatório nas 

vias aéreas [47, 48]. 

Para que haja geração e perpetuação da resposta imune típica Th2 na asma, 

é preciso que sejam liberadas citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13. A IL-4 é capaz de 

induzir o recrutamento de eosinófilos, estimular as células produtoras de muco e 

perpetuar a ativação de mastócitos, além de estimular os linfócitos B a produzirem 

anticorpos antígeno-específicos [49]. Os anticorpos produzidos pelos linfócitos B 
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na asma são chamados de imunoglobulinas (Ig) como a IgE, a qual é a principal 

imunoglobulina responsável pela degranulação de mastócitos [2, 49]. 

A IL-5 é uma citocina altamente específica para a ativação, recrutamento e 

supressão de apoptose de eosinófilos [50-52]. Embora o eosinófilo também possa 

agir como célula apresentadora de antígeno, sua principal função é mediar a 

resposta inflamatória através da liberação de citocinas e de grânulos de proteínas 

tóxicas, como a peroxidase eosinfílica, que lesam o tecido pulmonar, gerando 

hiperresponsividade e remodelamento das vias aéreas [53, 54]. 

A IL-13 é uma citocina que age diretamente sobre o epitélio brônquico, 

contribuindo para o aumento da responsividade e remodelamento das vias aéreas 

na asma. Estudos in vitro demonstram que IL-13 é a principal citocina responsável 

pela proliferação de fibroblastos e a produção de colágeno [23, 55, 56]. A resposta 

de IL-13 é mediada por TGF-β (do inglês, transforming growth factor-β) que por 

sua vez é liberado principalmente por macrófagos e eosinófilos. A liberação de 

TGF-β ativo, a partir da clivagem do complexo formado pelos polipeptídeos na 

membrana dos macrófagos e eosinófilos, irá gerar um ciclo entre metaloproteinase 

(MMP do inglês, Matrix Metalloproteinase) 9 e TGF-β. Neste processo, 

observamos um feedback positivo onde a metaloproteinase ativa a forma latente 

do TGF-β e este ativa maior expressão de MMP, ampliando o processo de 

remodelamento na asma [57-60]. 

 Através da produção de IL-10, uma citocina com característica anti-

inflamatória, as células T regulatórias (Tregs), desempenham papel essencial na 
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inibição da sensibilização na alergia e na produção de IgE em resposta à 

exposição antigênica [61, 62]. IL-10 proveniente de Tregs pode reduzir a 

expressão de MHC II e outras moléculas co-estimulatórias em células dendríticas 

além de estimulá-las a também liberar IL-10, amplificando e mantendo o processo 

de tolerância à antígenos [63]. 

A figura 1, a seguir, resume alguns dos eventos envolvidos na resposta 

imunológica da asma. 
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Figura 1 – Sensibilização das vias aéreas na indução de asma alérgica. A 

agressão ao epitélio com fumaça de cigarro fornece o primeiro sinal de perigo e 

ativa os receptores de sinalização inatos, levando a secreção de quimiocinas a 

partir das células epiteliais das vias respiratórias e atraindo as DCs imaturas para 

o epitélio. Uma vez ativadas, DCs processam os alérgenos capturados nas vias 

aéreas ou que já quebraram a barreira epitelial e maturam durante a migração 

para os linfonodos mediastinais onde vão interagir com as células T naïve para 

gerar a diferenciação destas células em Th2 ou Tregs. Por sua vez, os linfócitos 

direcionam-se para o sítio de inflamação. 

 

1.1.4 Efeitos pulmonares do tabagismo na asma 

 

 O tabagismo é certamente um fator de risco importante para diversas 

doenças. Fumar é a maior causa de morte evitável e o principal fator de risco para 

câncer de pulmão, que por sua vez, é o maior responsável pela mortalidade por 

câncer em homens e a segunda causa de morte por câncer em mulheres no Brasil 

(incluindo-se também tumores nas regiões da boca, laringe e esôfago) [64]. Além 

disso, cerca de 20% dos tabagistas desenvolvem, ao longo dos anos, doença 

pulmonar obstrutiva crônica [65]. 

Estatísticas advindas de ensaios clínicos e dados epidemiológicos suportam 

o papel ativo do cigarro no desenvolvimento e na gravidade da asma [66, 67]. 

Estudos prévios têm demonstrado que a exposição prolongada à fumaça do 

cigarro pode ser muito mais irritativa em indivíduos asmáticos quando comparada 
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a indivíduos não-asmáticos, provavelmente devido à amplificação do processo 

inflamatório [66, 67].  

O tabagismo ativo interage com o fenótipo da asma, causando sintomas 

alérgicos mais graves e maior declínio na função pulmonar [68, 69]. De maneira 

semelhante, o fumo passivo, também conhecido como fumo involuntário ou 

ambiental também pode potencializar o declínio da função pulmonar, bem como a 

eficácia terapêutica de corticosteroides orais de curta duração, além de colaborar 

para uma sintomatologia exacerbada em indivíduos já sensibilizados [70]. 

A gravidade da asma tem forte e direta correlação com o tabagismo, e alguns 

estudos sugerem até um risco de aumento de incidência de asma brônquica em 

pessoas que fumaram por 3 anos ou mais [70]. Adolescentes que começaram a 

fumar têm um risco potencial aumentado de desenvolver asma, embora haja 

pouca informação a respeito do efeito do tabagismo ativo em adolescentes já 

sensibilizados a algum tipo de alérgeno [70]. 

Do ponto de vista imunológico, o papel das DCs na exacerbação da 

inflamação pulmonar induzida pela fumaça de cigarro ainda é controverso. A 

capacidade da DC para gerar imunidade Th1 ou Th2 é regulada por muitos 

fatores, porém está documentado que exposição à fumaça do cigarro pode inibir a 

função das DCs circulatórias, resultando assim, na inibição específica da produção 

de citocinas-chave Th1 e favorecendo o desenvolvimento de respostas do tipo 

Th2. Este fenômeno também pode diminuir a capacidade de ativação das DCs, 
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reduzir as atividades endocítica e fagocítica, além de reduzir a liberação de IL-10 

[71, 72]. 

Todavia, a alta complexidade biomolecular da exposição à fumaça de cigarro 

sobre os pulmões pode gerar resultados surpreendentes. Em estudo similar a este 

e realizado em nosso laboratório, foi demonstrado que a exposição à fumaça do 

cigarro de animais com inflamação crônica de vias aéreas resultou em um 

significativo aumento na produção de IL-10, sugerindo a participação de células 

regulatórias no processo inflamatório induzido pelo fumo em um processo alérgico 

[73].  

Entretanto, ainda são necessários diversos tópicos elucidativos relativos aos 

componentes do complexo processo inflamatório na asma e sua relação com o 

tabagismo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo foi analisar os mecanismos como, perfil celular 

pulmonar e sistêmico, e o perfil das células dendríticas envolvidas na modulação 

da inflamação alérgica pulmonar acrescida da exposição à fumaça do cigarro em 

um modelo clássico de sensibilização e desafios inalatórios com OVA.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1) Avaliar a responsividade brônquica 

2) Avaliar a produção sérica de IgE 

3) Avaliar os níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias 

4) Avaliar o remodelamento epitelial e peribroncovascular 

5) Avaliar o perfil inflamatório presente no lavado broncoalveolar, pulmões e 

linfonodos mediastinais 

6) Avaliar o efeito do extrato da fumaça de cigarro sobre a maturação de 

células dendríticas derivadas da medula óssea (BMDCs do inglês, Bone 

Marrow Dendritic Cells) 

7) Avaliar o efeito do extrato da fumaça de cigarro sobre a capacidade 

migratória de BMDCs 
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8) Avaliar o efeito do extrato da fumaça de cigarro sobre a capacidade 

fagocítica de BMDCs 

9) Avaliar o efeito do extrato da fumaça de cigarro sobre a expressão gênica 

de IL-13 e MUC5ac de BMDCs 
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3. HIPÓTESE DE TRABALHO 

  

Baseados em estudos prévios sobre inflamação pulmonar alérgica crônica 

combinada ou não a exposição à fumaça de cigarro, geramos a hipótese de que a 

fumaça do cigarro age sobre o perfil celular inflamatório da asma, especificamente 

sobre as células dendríticas, fazendo com que as alterações causadas nestas 

células sejam as responsáveis pelas mudanças na resposta imunológica da asma.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Animais 

 

Baseados na literatura sobre modelos murinos de asma, foram utilizados 

camundongos Balb/c, machos, com idade entre 6 a 8 semanas, pesando 20 a 25g, 

livres de patógenos específicos (SPF do inglês, Specific Pathogen Free) 

provenientes do biotério central da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP) [74, 75]. 

Os animais foram mantidos no biotério de manutenção do Laboratório de 

Terapêutica Experimental 20 (LIM20) da FMUSP sob ciclo claro/escuro de 12 

horas e temperatura controlada, com água e ração ad libitum. Todos os animais 

receberam cuidados de acordo com o “Guia de Cuidados e Uso de Animais de 

Laboratório” publicado pelo National Institutes of Health (NIH) [76]. Este protocolo 

experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo 010/13). 
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4.2 Grupos experimentais 

 

Os animais foram randomicamente divididos em 4 grupos conforme a tabela 

1.  

Grupos experimentais 
 

SAL Animais não sensibilizados e não expostos à fumaça de 
cigarro 

 

F 

 

Animais não sensibilizados e expostos à fumaça de cigarro 

OVA Animais sensibilizados e desafiados com aerossol de 
ovalbumina e não expostos à fumaça de cigarro 

 

OF  Animais sensibilizados e desafiados com aerossol de 
ovalbumina e expostos à fumaça de cigarro  

 

 

Tabela 1 – Relação dos grupos experimentais. 

 

4.3 Sensibilização e indução da inflamação pulmonar alérgica 

 

Já está bem estabelecido na literatura que o processo de indução da 

inflamação, por meio de injeções intraperitoneais de OVA (ovalbumina) e desafios 
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inalatórios com o mesmo antígeno, produz significativa eosinofilia nas duas 

semanas iniciais de desafios e reduzida nas semanas subsequentes semelhante a 

asma em humanos [77]. O protocolo escolhido para este trabalho foi modificado a 

partir de outro trabalho similar realizado em nosso laboratório [73]. 

Os animais dos grupos OVA e OF receberam duas injeções intraperitoniais 

(i.p.), 0,2 mL, de solução contendo 20 µg de OVA (Sigma grau V) adsorvida em 3 

mg/mL de hidróxido de alumínio (Al(OH)3) (Pepsamar gel, Sanofi-Synthelabo S.A., 

Brasil) nos dias 0 e 14. Os grupos SAL e F receberam duas injeções i.p., 0,2 mL 

com solução salina (NaCl 0,9%) e 3 mg/mL de Al(OH)3 nos mesmos dias que os 

grupos OVA e OF. Nos dias 21, 23, 25 e 27, os animais dos grupos sensibilizados 

(OVA e OF) foram colocados em uma caixa de exposição acoplada a um 

nebulizador ultrassônico (Pulmoclear II, Soniclear, Brasil) e submetidos à inalação 

de OVA diluída em NaCl 0,9% na concentração de 10 mg/mL (1%), por 30 

minutos. Os grupos SAL e F foram expostos ao aerossol de NaCl 0,9% por 30 

minutos nos mesmos dias e em diferente caixa e sistema de nebulização. Vinte e 

quatro horas após o último desafio antigênico, no dia 28, os animais foram 

submetidos a avaliações in vivo e amostras foram coletadas para futuras 

avaliações (figura 2). 

 

4.4 Exposição à fumaça do cigarro 

 

 O modelo de exposição à fumaça de cigarro foi o mesmo utilizado em 

diversos estudos realizados e publicados em nosso laboratório [73, 78, 79]. A 
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exposição foi realizada em uma caixa de plástico de 28 L com duas entradas. 

Através da primeira entrada foi aplicado um fluxo de ar sintético e na segunda foi 

aplicado um fluxo de ar que passou por um Venturi conectado a um cigarro aceso, 

mantendo-se a concentração média de CO dentro da caixa entre 350-400 ppm 

(figura 3). Os animais dos grupos F e OF foram mantidos na caixa de fumaça por 

30 minutos duas vezes ao dia, com intervalo entre as exposições de 2 horas, 

durante doze dias, aspirando a fumaça de sete cigarros sem filtro (Derby 

vermelho, Souza Cruz, Brasil – composição segundo o fabricante: alcatrão 10 mg, 

nicotina 0,8 mg, monóxido de carbono 10 mg) (figura 2).  

 

 

Figura 2 – Protocolo experimental. Sensibilização via i.p. de OVA (20 µg/mL) ou 

solução NaCl 0,9% adsorvidos em 3 mg/mL de Al(OH)3 nos dias 0 e 14. Desafios 

inalatórios de OVA 1% ou NaCl 0,9% durante 30 minutos nos dias 21, 23, 25 e 27. 

Exposição à fumaça de cigarro duas vezes ao dia durante 30 minutos do dia 16 ao 

dia 27. Etanásia dos animais no dia 28. 

 

 



23 
 

Materiais e Métodos  
 
 

 

Figura 3 – Esquema da exposição à fumaça de cigarro. Adaptado a partir de 

Biselli et al. 2011 [78]. 

 

4.5 Avaliação dos níveis de cotinina e carboxihemoglobina 

  

Para garantir que os níveis de exposição à fumaça de cigarro estivessem 

adequados, sendo o suficiente para ativar o sistema imunológico, entretanto sem 

ser tóxico, os níveis de cotinina e carboxihemoglobina foram medidos, em 4 

animais por grupo, imediatamente após a última exposição à fumaça de cigarro. 

Para a quantificação de cotinina sérica foi realizado ensaio imunoenzimático - 

ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) de acordo com as normas do 

fabricante (Abnova, EUA). A leitura da densidade ótica (DO) da reação foi 

realizada a 450 nm em espectrofotômetro (Spectramax L, Moleculas Devices). As 

concentrações das amostras foram calculadas com regressão linear múltipla a 
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partir das DOs e das concentrações em ng/mL das curvas-padrão obtidas com 

recombinantes em programa de computador (Instat). Para a quantificação dos 

níveis de carboxihemoglobina, logo após a exposição à fumaça de cigarro, sangue 

venoso foi coletado via veia cava em animais anestesiados (thiopental sódico 33 

mg/Kg, Thiopentax, Brasil). A avaliação foi realizada imediatamente após a coleta 

através de um analisador automático de gases (ABL800, EUA). 

 

4.6 Avaliação da mecânica pulmonar 

 

 Vinte e quatro horas após o último desafio inalatório, 8 a 10 animais por 

grupo, foram anestesiados com thiopental sódico (33 mg/Kg, Thiopentax, Brasil), 

traqueostomizados e ventilados mecanicamente (Harvard 683, Harvard Apparatus, 

EUA) em um pletismógrafo de acrílico à 450 ciclos por minuto e volume de 10 

mL/Kg. Foi acoplado à válvula inalatória do respirador, um inalador ultrassônico 

(RespiraMax, Brasil) que produziu, por 1 minuto, aerossol de solução salina ou de 

metacolina (Mch, Sigma-Aldrich, EUA) em concentrações crescentes de 3, 30 e 

300 mg/mL. Foram adquiridos sinais nos 30° segundo, 1°, 2° e 3° minuto após a 

inalação. Os sinais de pressão traqueal e o volume pulmonar foram adquiridos 

através de transdutores diferenciais de pressão (Honeywell 163PC01D36, EUA) e 

convertidos por placa analógica digital (DT01EZ, Data Translation, EUA). Os 

valores de elastância (Ers) e resistência (Rrs) do sistema respiratório foram 

calculados através do programa de computador Anadat através da equação do 

movimento nas diversas concentrações de Mch e tempos pós exposição. Foram 
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analisados os valores basais e máximos de Ers e Rrs obtidos após a inalação de 

cada uma das concentrações de Mch. 

 

4.7 Obtenção do plasma sanguíneo 

 

Após a análise da mecânica respiratória foi realizada a coleta de 0,3 mL de 

sangue da veia cava inferior com seringa heparinizada em 8 a 10 animais por 

grupo. O sangue foi diluído em 600 µL de NaCl 0,9% e centrifugado a 3000 rpm 

por 10 minutos a uma temperatura de 4 ºC. O plasma coletado foi armazenado a -

80 ºC para a posterior análise de anticorpos antígeno-específicos. 

 

4.8 Análise histológica do pulmão 

 

Para a determinação da morfologia geral, pulmões de 8 a 10 animais por 

grupo, foram retirados em bloco e o pulmão esquerdo insuflado com volume 

corrente de 0,3 mL de ar e mantido em formaldeído 4% por 24 horas. Então os 

pulmões foram desidratados em etanol 70% por 48 horas e emblocados em 

parafina. Foram realizados cortes de três seções do pulmão e corados com ácido 

periódico de Shiff - alcian blue (PAS-AB) para a análise de produção de muco e 

área de epitélio, e picrossírius para análise da deposição de colágeno. Para a 

quantificação do remodelamento do epitélio brônquico foi utilizado acoplado à 

objetiva do microscópio (Eclipse E200, Nikon Instruments, USA) um retículo 
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contendo 100 pontos e 50 retas com área conhecida de 10.000 µm2 com uma 

ampliação de 1000 x. Cinco vias aéreas, que coubessem inteiras no aumento de 

400 x, foram analisadas em cada lâmina. Foram contados os pontos sobre o 

epitélio, pontos sobre o muco e retas que interceptavam a lâmina basal para então 

realizar o cálculo de área de epitélio e área de muco.  

Para a determinação do remodelamento pulmonar por deposição de fibras 

colágenas, utilizamos análise de imagens obtidas por câmera acoplada à 

microscópio óptico (Leica, Alemanha). A quantificação da proporção de fibras 

elásticas e colágenas foi realizada por meio de análise de imagem utilizando o 

programa Image Pro Plus (Media Cybernetics Inc., USA). 

 

4.9 Dosagem de IgE OVA-específica 

 

A dosagem de anticorpos antígeno-específicos foi realizada por ELISA em 

plasma de 8 a 10 animais por grupo. Para determinação de IgE, uma 

microplacade alta sensibilidade (Costar, EUA) foi sensibilizada com antígeno OVA 

(10 µg/mL) e posteriormente bloqueada para ligações inespecíficas com solução 

de albumina de soro bovino (10%). As amostras de plasma foram adicionadas em 

uma diluição previamente determinada através de diluição seriada e encubaram 

durante a noite a 4 °C. Então, foi adicionado anticorpo de detecção específico para 

IgE (SouthernBiotech, EUA), e a placa revelada com solução de OPD (o-

Phenylenediamine dihydrochloride, Thermo, EUA). A reação foi interrompida com 
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adição de solução ácida (H2SO4, 4N) e a densidade óptica (DO) foi determinada 

por espectrofotometria a 490 nm (Spectramax L, Moleculas Devices, USA). 

 

4.10 Dosagem de citocinas 

 

Os níveis de IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 e TGF-β no homogenato de pulmão 

foram determinados por ELISA (R&D System, EUA) em amostras de 8 a 10 

animais por grupo, seguindo as recomendações do fabricante. Resumidamente, 

microplacas de alta sensibilidade (Costar, EUA) foram sensibilizadas para cada 

citocina com anticorpos monoclonais específicos. Após a lavagem, bloqueio de 

ligações inespecíficas seguida de lavagem, distribuição e incubação com as 

amostras, foram adicionados anticorpos conjugados à biotina específicos para as 

diferentes citocinas. Para a revelação, solução reveladora, contendo conjugado 

enzimático de estreptoavidina-peroxidase, substrato e cromógeno foi adicionada 

(R&D System, EUA). A reação foi interrompida com adição de solução ácida 

(H2SO4, 2N). A leitura da DO foi realizada a 450 nm em espectrofotômetro 

(Spectramax L, Molecular Devices, EUA). As concentrações das amostras foram 

calculadas com regressão linear múltipla no programa Instat a partir das DOs e 

das concentrações em pg/mL das curvas-padrão obtidas com as respectivas 

citocinas recombinantes. 

  



28 
 

Materiais e Métodos  
 

 

4.11 Análise do perfil inflamatório por citometria de fluxo 

 

 Em um ensaio específico para este fim, 8 animais por grupo, foram 

primeiramente anestesiados com thiopental sódico (33 mg/Kg, Thiopentax, Brasil) 

e em seguida eutanasiados por secção da aorta abdominal. Posteriormente, foram 

obtidas células do lavado broncoalveolar (LBA), pulmão e linfonodos mediastinais 

como descrito a seguir. Os pulmões foram lavados com três alíquotas de 0,5 mL 

de NaCl 0,9% para coleta do LBA, que foi então centrifugado a 1500 rpm por 10 

minutos a 5 ºC. O sobrenadante foi descartado e o botão celular ressuspendido 

em 1000 µL de NaCl 0,9% para contagem total das células inflamatórias em 

câmara de Neubauer. Então, os linfonodos mediastinais foram removidos e 

homogeneizados em salina utilizando uma peneira de 40 µm (B&D biosciences, 

EUA). Os pulmões foram retirados e cortados com tesoura e incubados por 30 

minutos a 37 °C em solução contendo colagenase (0,7 mg/mL) (Sigma Aldrich, 

EUA) and DNase1 (30 µg/mL) (Sigma Aldrich, EUA). Após a incubação, foram 

adicionados 10 mL de tampão fosfato – PBS (do inglês, phosphate-buffered 

saline) acrescido de soro fetal bovino a 2% para bloquear a ação das enzimas.  As 

células foram centrifugadas e resuspensas em 1 mL de solução salina para 

contagem total em câmara de Neubauer. A suspensão celular do LBA, pulmões e 

linfonodos, foi contada e ajustada para 5 x 105 células/mL e dividida em tubos de 

poliestireno e incubadas com os anticorpos marcados com fluorocromos para 

análise por citometria de fluxo.  
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 As diferentes populações celulares foram identificadas pelo uso de anticorpos 

monoclonais específicos marcados com fluorocromos (B&D biosciences e 

eBisoscience, EUA). As células do LBA e dos pulmões foram previamente 

incubadas com o anticorpo anti-CD16/CD32 por 10 minutos a 4 ºC, afim de 

bloquear os receptores Fc. 

Em seguida as células foram marcadas com os seguintes anticorpos: 

 

 

Compartimento Marcadores 

LBA e pulmões Anti- : CD3, CD4, CD11b, CD11c, F4/80, 
Ly6CeG, MHCII, B220, SiglecF 
 

Pulmões e linfonodos Anti- : CD3, CD4, CD8, CD24, CD25, CD69, 
Foxp3, CD11b, CD11c, PDCA1, B220, CD80, 
CD86, PDL2, ICOSL, MHC II, CD8α 
 

 

Tabela 2 – Tabela de anticorpos de acordo com os compartimentos. 

 

 

Após a marcação com os anticorpos, as células foram lavadas e 

ressuspendidas com 200 µL de PBS e 100 µL de formaldeído 1% e 

acondicionadas a 4 ºC para leitura no citômetro de fluxo FACS Fortessa (B&D 

biosciences, EUA). No dia da leitura das células pelo citômetro, para a marcação 

intracelular de Foxp3, as células foram primeiramente permeabilizadas com 

saponina 0,5% e posteriormente incubadas com o anticorpo anti-Foxp3 por 30 
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minutos a 4 oC. Em seguida as células marcadas foram lavadas e ressuspendidas 

em 300 µL de PBS e acondicionadas a 4 ºC para leitura no citômetro de fluxo. 

Aproximadamente 100.000 eventos foram adquiridos e analisados com o 

programa FlowJo v10.2 (EUA). 

Para a diferenciação e análise de ativação celular foi considerada a seguinte 

fenotipagem: 

 

Célula Marcadores 

Eosinófilo CD3-, SSC-Alo*, SiglecF+ 

Neutrófilo CD3-, SSC-Alo, Ly6CeGhi* 

Macrófago intersticial/M1 B220+, CD11c+, MHC II+, F4/80+, CD11b+, SiglecF- 

Macrófago alveolar/ M2 B220+, CD11c+, MHC II+, F4/80+, CD11b+, SiglecF+ 

Linfócito TCD4 CD3+, CD4+ (ativação por CD69+) 

Linfócito TCD8 CD3+, CD8+ (ativação por CD69+) 

Linfócito Treg CD3+, CD4+, CD25+, Foxp3+ 

CD11b
+
 DC CD11c+, MHC IIhi, B220+, CD24+, CD11bhi 

pDC CD11cint*/-, MHC IIlo B220+, CD24+, PDCA1+ 

DC linfoide (CD8α
+ 

DC) CD11c+, MHC II+, B220+, CD8α+ 

 

Tabela 3 – Tabela de anticorpos de acordo com a diferenciação celular. * 

Representa a intensidade da marcação em que hi (do inglês, high) = alta 

intensidade, int (do inglês, intermidiate) = intensidade intermediária e lo (do inglês, 

low) = baixa intensidade. 
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 A estratégia de análise dos dados obtidos por citometria de fluxo para cada 

tipo celular encontra-se no Anexo. 

 

4.12 Diferenciação de células dendríticas derivadas da medula 

óssea (Bone Marrow Dendritic Cell - BMDC) 

 

 Para o uso nos ensaios in vitro, 4 Balb/c foram eutanasiados e os fêmures e 

tíbias foram removidos. As medulas ósseas foram lavadas com 5 mL de PBS 

estéril utilizando-se uma seringa e em seguida centrifugadas por 7 minutos, a 

1200 rpm a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e as hemácias lisadas com 

solução de lise (eBiosciences, EUA) de acordo com as normas do fabricante. A 

solução contendo as células foi novamente centrifugada, sendo o botão celular 

ressuspendido em 5 mL de PBS. A contagem total do número de células foi feita 

em diluição 1:20 de azul de tripano (Sigma, EUA) em câmara de Neubauer. As 

células foram cultivadas na concentração de 1,5 x 106 células/mL em frascos de 

cultura (T75) com 20 mL de meio RPMI 1640 (Gibco – Invitrogen, EUA) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de L-glutamina, 0,1% 2-

mercaptoetanol, 1% aminoácidos não-essenciais, 1% piruvato de sódio, 0,1% de 

penicilina/estreptomicina e 10 ng/mL de GM-CSF a 37 °C em atmosfera de 5% 

CO2/95% ar. No terceiro dia, 10 mL de meio foram retirados dos frascos de 

cultura, centrifugados por 7 minutos, a 1200 rpm a 4 °C. O botão celular foi 

ressuspendido em 10 mL de meio suplementado acrescido de GM-CSF (10 
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ng/mL) e as solução celular foi devolvida ao respectivo frasco de cultura. No dia 6, 

as células aderentes e o as células suspensas no sobrenadante foram coletadas, 

lavadas e centrifugadas por 10 minutos, a 1200 rpm a 4 °C. O sobrenadante foi 

desprezado e o botão celular ressuspendido em 1 mL de meio suplementado. Em 

placa de 12 poços, 1,5 x 106 células foi adicionada por poço para então serem 

estimuladas. 

 

4.13 Preparação do extrato da fumaça de cigarro e estimulação 

das células 

 

 A fumaça de 2 cigarros sem filtros (Derby vermelho, Souza Cruz, Brasil, 

composição - alcatrão 10 mg, nicotina 0,8 mg, monóxido de carbono 10 mg) obtida 

na queima através de aparato acoplado a seringa de 50 mL, foi borbulhada em 20 

mL de meio de cultura RPMI 1640, obtendo-se assim o extrato da fumaça de 

cigarro – CSE (do inglês, cigarette smoke extract). O extrato foi filtrado com filtro 

de 0,20 µm para esterilização e usado imediatamente a uma concentração de 5% 

por poço, por 24 horas. Experimentos prévios para a análise da concentração 

ideal de extrato de fumaça de cigarro foram realizados com o objetivo de obter a 

ativação das BMDCs sem que houvesse morte celular.  
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4.14 Análise do efeito da OVA e/ou do extrato de fumaça de 

cigarro sobre as BMDCs por citometria de fluxo 

 

 Para avaliar o efeito da OVA e/ou extrato de fumaça de cigarro  sobre a 

maturação, ativação e capacidade de migratória das BMDCs, células imaturas (dia 

6 do protocolo, 1,5 x 106 células/mL) foram estimuladas com OVA (100 µg/mL) por 

24 horas a 37 °C em atmosfera de 5% CO2/95% ar. Após 24 horas de estímulo 

com OVA, o sobrenadante foi coletado e centrifugado por 10 minutos, a 1200 rpm 

a 4°C. O botão celular foi ressuspendido em 1 mL de meio suplementado 

acrescido de GM-CSF para então se estimular as células com extrato de fumaça 

de cigarro (5%) por 24 horas adicionais. Ao final das 24 horas de estímulo com 

extrato de fumaça de cigarro, as células aderentes e suspensas no sobrenadante 

foram coletadas e centrifugadas por 10 minutos, a 1200 rpm a 4 °C. O botão 

celular foi marcado com anticorpos para análise por citometria de fluxo.  

Para avaliar o efeito do extrato de fumaça de cigarro  sobre a capacidade 

fagocítica das BMDCs, as células imaturas, dia 6 do protocolo, foram expostas ao 

extrato da fumaça de cigarro (5%) por 24 horas a 37 °C em atmosfera de 5% 

CO2/95% ar. Após estímulo com extrato de fumaça de cigarro , o meio de cultura 

foi renovado e as células foram então pulsadas por mais 24 horas a 37 °C na 

presença de OVA marcada com fluorocromo fluoresceína-5-isotiocianato (FITC) 

(100 µg/mL) (Thermo Fisher Scientific, EUA) em meio de cultura suplementado 

acrescido de GM-CSF para avaliação por citometria de fluxo. Com fins 
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qualitativos, foram realizadas capturas de imagens deste mesmo grupo em 

microscópio com câmera acoplada e filtro TRITC, com ampliação de 400 x. (Zeiss 

West Germany). 

Para a análise de maturação, ativação, capacidade migratória e fagocítica, 

foi considerada a seguinte fenotipagem: 

Análise Marcadores 

Maturação das BMDCs Viabilidade, CD11chi*, CD11b+, MHC II+, F4/80- 

Capacidade migratória das 

BMDCs 

Viabilidade, CD11c+, CD11b+, MHC IIhi, CCR7+, F4/80- 

Capacidade fagocítica das 

BMDCs 

Viabilidade, OVA-FITC+, CD11c+, CD11b+, MHC IIhi, 

F4/80- 

 

Tabela 4 – Tabela de anticorpos de acordo com a análise de maturação, 

ativação, capacidade migratória e fagocítica das BMDCs. * Representa a 

intensidade da marcação em que hi (do ingles, high) = alta intensidade. 

 

A estratégia de análise dos dados obtidos por citometria encontra-se no 

Anexo. 

 

4.15 Análise do efeito da OVA e/ou extrato de fumaça de cigarro 

sobre a capacidade inflamatória das BMDCs 

 

Para verificarmos se a ação da fumaça de cigarro sobre as células 

dendríticas está relacionada à inflamação na asma, realizamos a análise de 



35 
 

Materiais e Métodos  
 

expressão gênica de IL-13 (sequências: mIL-13 progressivo – 5’ – GTC CAC ACT 

CCA TAC CAT GC – 3’ e mIL-13 regressivo – 5’ – GAT CTG TGT CTC TCC CTC 

TGA – 3’) e Muc5ac (sequências: m muc5ac progressivo – 5’ – CCC ATG TGT 

ATT CCT CTC CCA 3’ e mMuc5ac regressivo – 5’ – CTG GTT GAG TGG TTG 

TGT GT – 3’) (Integrated DNA Technologies, EUA) pelo método PCR quantitativo 

em tempo real (do inglês, quantitative real time-polymerase chain reaction - qRT-

PCR). BMDCs estimuladas por 24 horas com OVA e/ou extrato de fumaça de 

cigarro, foram coletadas e mantidas congeladas a -80 °C com 1 mL trizol (Thermo 

Fisher Scientific, EUA) até a realização das análises. As amostras foram então 

descongeladas para a extração de RNA (do inglês, ribonucleic acid). Amostras em 

trizol foram centrifugadas por 10 minutos, a 1500 rpm a 4 °C. O sobrenadante foi 

separado em novo tubo e acrescido de 200 µL de clorofórmio (Sigma, EUA) e 

centrifugado novamente por 10 minutos, a 12000 rpm a 4 °C. Somente a fase 

clara, superior, foi separada e acrescida de 500 µL de isopropanol (Sigma, EUA) 

100% e centrifugada novamente por 10 minutos, a 12000 rpm a 4 °C. O 

sobrenadante foi descartado e o botão de RNA foi lavado duas vezes com 1 mL 

de etanol 70% e ressuspendido em 25 µL de água livre de nuclease. A quantidade  

de RNA foi quantificada por espectrofotometria (Thermo Scientific Nano Drop One, 

EUA) para que fosse realizada a purificação da amostra através do tratamento 

com Dnase (Dnase I amplification grade, Invitrogen, EUA) de acordo com as 

normas do fabricante. Em seguida, foi realizada reação de PCR para criação de 

DNA complementar – cDNA (do inglês, complimentary DNA) (TaqMan Reverse 

Transcription Reagents, Invitrogen, EUA) de acordo com as normas do fabricante, 
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em Thermal Cycler (BioRad Mycycler, EUA) utilizando um ciclo de 25 °C por 10 

minutos, 37 °C por 30 minutos e 95 °C por 5 minutos. A partir da obtenção de 

cDNA, foi realizada a reação de qRT-PCR para quantificação da expressão 

gênica, com amostra diluídas 1:5 em água livre de nuclease, utilizando Agilent 

AriaMx Real-Time PCR system e o programa Agilent AriaMx 1.2 (Agilent 

Technologies, EUA). 

 

4.16 Análise estatística 

 

As diferenças estatísticas entre os grupos experimentais foram detectadas 

através da análise de variância para dois fatores Two-Way ANOVA seguida dos 

testes de Holm-Sidak para múltiplas comparações ou t de Student para comparar 

apenas 2 grupos (SigmaStat2.03, SPSS, EUA). Resultados foram expressos como 

médias ± erro padrão. Valores de p < 0,05 foram considerados significativos. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Níveis de cotinina e carboxihemoglobina 

 

Foi realizada a validação da exposição à fumaça de cigarro pois a exposição 

exagerada à fumaça de cigarro não só não mimetiza o fumo humano como pode 

ser tóxica aos animais [80, 81].  

Como previsto, os níveis de cotinina e carboxihemoglobina encontraram-se 

aumentados somente nos grupos expostos à fumaça de cigarro e dentro dos 

limites observados e preconizados na literatura (Figura 4 e 5). 

 

SAL F OVA OF 
0

10

20

30

40

50

C
o

ti
n

in
a 

(n
g

/m
L

)

#*

 

Figura 4 – A exposição à fumaça de cigarro eleva a cotinina a níveis de humanos 
fumantes crônicos. A cotinina sérica mostrou-se elevada apenas nos animais 
expostos à fumaça de cigarro, porém em níveis considerados seguros. * p ˂ 0,001 
quando comparado ao grupo SAL. # p ˂ 0,001 quando comparado ao grupo OVA.  
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Figura 5 – A exposição à fumaça de cigarro eleva o nível de carboxihemoglobina 
(COHb) sérica de forma semelhante a humano fumante. Valores médios de COHb 
sérica comprovam a segurança do desenho experimental empregado. * p ˂ 0,001 
quando comparado ao grupo SAL. # p ˂ 0,001 quando comparado ao grupo OVA. 
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5.2 Responsividade brônquica 

   

 As curvas dose-resposta à metacolina obtidas podem ser observadas nas 

figuras 6A e 7A. Visando avaliar a reatividade brônquica foi calculada a resposta 

máxima obtida na curva dose-resposta à metacolina de cada grupo, tanto para 

elastância (Ers) como para resistência (Rrs) do sistema respiratório. Observou-se 

que a sensibilização e desafios inalatórios com OVA elevaram a resistência 

máxima, mas não a elastância do sistema respiratório. Entretanto a exposição à 

fumaça de cigarro não induziu alterações significativas na reatividade pulmonar 

independentemente da sensibilização antigênica. (Figuras 6A, 6B, 7A e 7B). 
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Figura 6 – A exposição à fumaça de cigarro não altera a reatividade pulmonar 
distal. Representação gráfica dos valores médios (± erro padrão) de elastância do 
sistema respiratório (Ers) obtidos após inalações de doses crescentes de Mch (A). 
Não foram observadas diferenças significativas nos valores médios (± erro padrão) 
de elastância máxima do sistema respiratório (RmaxErs) obtidos após a inalação de 
Mch (B). 
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Figura 7 – A exposição à fumaça de cigarro não altera a reatividade pulmonar 
proximal induzida pela OVA. Representação gráfica dos valores médios (± erro 
padrão) de resistência do sistema respiratório (Rrs) obtidos após inalações de 
doses crescentes de Mch (A). A sensibilização antigênica eleva a reatividade 
pulmonar proximal através do aumento nos valores médios (± erro padrão) de 
resistência máxima do sistema respiratório (RmaxRrs) (B). 
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5.3 Remodelamento pulmonar 

 

 Neste estudo observou-se intenso processo de remodelamento pulmonar nos 

animais sensibilizados e desafiados com o antígeno através do aumento da 

deposição de colágeno nas vias aéreas, aumento da área de epitélio brônquico 

assim como a deposição de muco sobre o mesmo. A exposição à fumaça de 

cigarro sem prévia sensibilização, elevou a deposição de colágeno nas vias 

aéreas, entretanto não foram observadas alterações na análise do epitélio. 

Interessantemente, a combinação do fumo com a inflamação alérgica não levou a 

potencilização na deposição de colágeno (Figuras 8, 9 e 10).  
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Figura 8 – O fumo por si só induziu a deposição de fibras colágenas embora a co-
exposição não apresente potencilização deste efeito. Observa-se na 
representação gráfica e nas fotomicrografias ilustrativas (400 x) a elevação na 
deposição de fibras colágenas no espaço peribroncovascular induzida pelo fumo 
ou pela OVA, sem potencilização do efeito na presença de ambos. * p < 0,001 
quando comparado ao grupo SAL. # p = 0,006 quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 9 – A co-exposição à fumaça de cigarro reduz o remodelamento epitelial 
brônquico. A área epitelial mostra-se elevada nos animais sensibilizados e a co-
exposição à fumaça de cigarro reduz esse efeito. * p < 0,001 quando comparado 
ao grupo SAL. # p < 0,001 quando comparado ao grupo OVA.  
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Figura 10 – A co-exposição à fumaça de cigarro também reduz a produção 
epitelial de muco. Valores da área de muco presente na camada epitelial apontam 
para um maior acúmulo nos animais sensibilizados e que se mostra reduzida na 
co-exposição ao fumo. * p = 0,046 quando comparados os grupos OF ao F. * p < 
0,001 quando comparados os grupos OVA a SAL. # p = 0,002 quando comparado 
ao grupo OVA. 
 

 

5.4 Imunoglobulina antígeno-específica sérica e citocinas no 

pulmão  

 

 Na análise da produção de anticorpos OVA-específicos no plasma, notou-se 

que o processo de sensibilização elevou os níveis destes anticorpos. Os altos 

níveis de IgE presentes nos animais sensibilizados mantiveram-se elevados 

quando houve a combinação a exposição à fumaça de cigarro (Figura 11). 

Quantificou-se ainda, as principais citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias 

descritas como participantes no processo inflamatório da asma. Observou-se que 
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a sensibilização aumentou os níveis de citocinas pró-inflamatórias presentes no 

pulmão como IL-4, IL-5 e IL-13, bem como de citocinas anti-inflamatórias como IL-

10 e TGF-β. A combinação da exposição à fumaça de cigarro com sensibilização e 

desafios inalatórios reduziu os níveis de todas as citocinas supracitadas (Figuras 

12 e 13). Enquanto que a exposição à fumaça de cigarro isoladamente, elevou a 

produção de TGF-β (Figura 13).  
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Figura 11 – A co-exposição à fumaça de cigarro manteve elevada a produção 
sérica de IgE OVA-específica no plasma induzida pela sensibilização antigênica. 
Valores médios de densidade óptica (DO) obtidos em ensaio imunoenzimático 
apontam elevação na produção de imunoglobulina (Ig) E nos animais 
sensibilizados e a co-exposição à fumaça de cigarro mantém elevada essa 
produção. * p = 0,001 quando comparados os grupos OVA ao SAL. * p = 0,013 
quando comparados os grupos OF ao F.  
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Figura 12 – A co-exposição à fumaça de cigarro reduziu a produção de citocinas 
inflamatórias no homogenato pulmonar induzida pela sensibilização antigênica. Os 
níveis de IL-4, -5 e -13 presentes no homogenato pulmonar mostram-se elevados 
nos animais sensibilizados e a co-exposição à fumaça de cigarro reduz a 
produção de todas as citocinas inflamatórias analisadas. IL-4: * p = 0,009 quando 
comparado ao grupo SAL. # p = 0,029 quando comparado ao grupo OVA. IL-5: * p 
= 0,01 quando comparado ao grupo SAL. # p = 0,041 quando comparado ao grupo 
OVA. IL-13: * p = 0,016 quando comparado ao grupo SAL. # p = 0,026 quando 
comparado ao grupo OVA. 
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Figura 13 – A co-exposição ao fumo reduz os elevados níveis de citocinas anti-
inflamatórias induzidos pela OVA enquanto que exposição ao fumo por si só eleva 
a produção de TGF-β. Os níveis de citocinas encontradas no homogenato 
pulmonar mostram-se elevados nos animais sensibilizados pela OVA e reduzem 
na co-exposição à fumaça de cigarro. Interessantemente, de modo pró-fibrótico, 
os níveis de TGF-β encontram-se elevados nos animais expostos apenas ao fumo. 
IL-10: *p <0,001 quando comparado aos grupos controle (SAL ou F). # p = 0,005 
quando comparado ao grupo OVA. TGF-β: * p = 0,005 quando comparados os 
grupos OVA ao SAL. * p = 0,002 quando comparados os grupos OF ao F. # p = 
0,029 quando comparado ao grupo OVA. 
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5.5 Granulócitos e macrófagos no lavado broncoalveolar e 

pulmão 

 

Primeiramente foi analisado o infiltrado inflamatório presente na luz das vias 

aéreas, através da avaliação das células presentes no LBA. 

Observou-se que o número de eosinófilos e de macrófagos M1 mostraram-se 

elevados nas vias aéreas do grupo OVA. Porém, a combinação do fumo com a 

inflamação alérgica reduziu o influxo destas células (Figuras 14 e 15). Entretanto, 

o fumo por si só induziu maior influxo de macrófagos do tipo M1 na luz das vias 

aéreas. (Figura 15). Em relação aos macrófagos M2, observou-se aumento nos 

grupos expostos à fumaça de cigarro, independentemente da sensibilização 

antigênica (Figura 16). 

Interessantemente, na análise celular no tecido pulmonar, observou-se 

aumento significativo no número de neutrófilos nos animais sensibilizados e co-

expostos à fumaça de cigarro (Figura 17). 
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Figura 14 – A co-exposição ao fumo reduz o influxo de eosinófilos na luz das vias 
aéreas de animais sensibilizados. O número de eosinófilos no LBA mostrou-se 
elevado nos animais sensibilizados ao antígeno e tal influxo reduziu na presença 
da fumaça de cigarro. * p < 0,001 quando comparado ao grupo SAL. # p < 0,001 
quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 15 – De forma independente, fumo e sensibilização antigênica elevam o 
influxo de macrófagos do tipo 1 (M1) à luz das vias aéreas. O número de M1 
mostrou-se elevado nos animais expostos à fumaça de cigarro ou ao antígeno 
OVA separadamente, entretanto a co-exposição de ambos fatores reduz o influxo 
destas células. * p = 0,005 quando comparados os grupos F ao SAL. * p = 0,027 
quando comparados os grupos OVA ao SAL. * p < 0,001 quando comparados os 
grupos OF ao OVA. # p < 0,001 quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 16 – A exposição à fumaça de cigarro induz maior influxo de macrófagos 
do tipo 2 (M2) na luz das vias aéreas independentemente da sensibilização 
antigênica. O número de M2 presentes no LBA mostrou-se elevado nos grupos F 
e OF. A sensibilização antigênica não alterou o influxo deste tipo celular. * p < 
0,001 quando comparado ao grupo SAL. # p = 0,012 quando comparado ao grupo 
OVA. 
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Figura 17 – A co-exposição ao fumo eleva o número de neutrófilos no 
homogenato pulmonar. O número de neutrófilos presentes no homogenato de 
tecido pulmonar apresenta-se elevado nos animais sensibilizados e co-expostos à 
fumaça de cigarro. * p < 0,001 quando comparado ao grupo F. # p = 0,003 quando 
comparado ao grupo OVA. 
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5.6 Linfócitos no pulmão 

 

 Na análise de linfócitos do tipo T CD4+, T CD8+ e Tregs no pulmão, observou-

se aumento no recrutamento destas células para os pulmões de animais 

sensibilizados e desafiados com OVA. No grupo sensibilizado e co-exposto à 

fumaça de cigarro (OF) observou-se aumento significativo no número de linfócitos 

T CD4+ e T CD8+ bem como maior ativação dos linfócitos T CD8+ (Figuras 18, 19 e 

20). As células Tregs pulmonares,  mostraram-se elevadas nos animais 

sensibilizados com OVA, porém a co-exposição à fumaça de cigarros gerou 

redução no recrutamento destas células (Figura 21). 
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Figura 18 – A co-exposição ao fumo exacerba o influxo pulmonar de linfócitos T 
CD4+ induzido pela inflamação alérgica. O número de linfócitos T CD4+ presentes 
no homogenato de tecido pulmonar mostra-se elevado nos animais sensibilizados 
pela OVA e a co-exposição à fumaça de cigarro amplifica esse influxo. * p < 0,001 
quando comparados os grupos OVA ao SAL e OF ao F. # p = 0,005 quando 
comparado ao grupo OVA. 
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Figura 19 – A co-exposição ao fumo amplifica o já elevado influxo pulmonar de 
linfócitos T CD8+. O número de linfócitos T CD8+ encontrados no homogenato de 
tecido pulmonar mostra que a sensibilização antigênica gera maior influxo 
pulmonar destas células e a co-exposição à fumaça de cigarro gera amplificação 
deste fenômeno. * p < 0,001 quando comparados os grupos OVA ao SAL e OF ao 
F. # p = 0,048 quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 20 – A co-exposição à fumaça de cigarros também eleva a ativação celular 
destes linfócitos T CD8+ pulmonares. O número de linfócitos T CD8+ presentes no 
homogenato pulmonar expressando CD69 mostram-se elevados no grupo co-
exposto à OVA e ao fumo. * p < 0,001 quando comparado ao grupo F. # p < 0,001 
quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 21 – A co-exposição à fumaça de cigarro reduz o influxo pulmonar de 
células Treg nos animais sensibilizados com OVA. O número de Tregs no 
homogenato apresenta-se elevado nos animais sensibilizados pelo antígeno OVA 
e a co-exposição à fumaça de cigarro reduz esse componente regulatório. * p < 
0,001 quando comparados os grupos OVA ao SAL. * p = 0,043 quando 
comparados os grupos OF ao F.  # p = 0,031 quando comparado ao grupo OVA. 



58 
 

Resultados 
 

5.7 Células dendríticas no pulmão e nos linfonodos 

mediastinais 

 

Ao analisar o fenótipo das DCs no pulmão, observou-se que a inflamação 

pulmonar alérgica elevou o recrutamento de pDCs para os pulmões além de 

aumentar a ativação destas células por expressão de CD86, ICOSL e PDL2 

(Figuras 23 e 24). Contrariamente, no grupo OF, houve significativa redução de 

CD11b+ DCs em relação ao grupo F (Figuras 22) além de redução de pDCs e 

ativação por moléculas co-estimulatórias (Figuras 23 e 24). 

Na análise de DCs nos linfonodos mediastinais, observou-se aumento de 

CD8ɑ+ DCs no grupo OVA. A combinação de inflamação alérgica e exposição à 

fumaça de cigarro, aumentou expressivamente o recrutamento dessas células nos 

linfonodos (Figura 25). 
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Figura 22 – A co-exposição à fumaça de cigarro reduz o influxo pulmonar de 
célula dendrítica CD11b+. No homogenato pulmonar observa-se redução de DC 
CD11b+ nos animais co-expostos à OVA e ao fumo em relação ao grupo F. * p = 
0,017 quando comparados os grupos OF ao F.  
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Figura 23 – A co-exposição ao fumo reduz o número de células dendríticas 
plasmocitoides (pDCs) no pulmão. A sensibilização ao antígeno OVA gera um 
número maior de pDCs pulmonares e a co-exposição à fumaça de cigarro reduz 
esse número. * p < 0,001 quando comparados ao grupo SAL. # p < 0,001 quando 
comparado ao grupo OVA. 
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Figura 24 – A co-exposição à fumaça de cigarro reduz a ativação das pDCs 
amplificando o perfil pró-inflamatório. A sensibilização eleva a expressão de 
moléculas co-estimulatórias como CD86, ICOSL e PDL2 nas pDCs pulmonares e 
a co-exposição ao fumo reduz a expressão de todas elas. CD86 e PDL2: * p < 
0,001 quando comparado ao grupo SAL. # p < 0,001 quando comparado ao grupo 
OVA. ICOSL: * p = 0,04 quando comparado ao grupo F. # p = 0,04 quando 
comparado ao grupo OVA.  
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Figura 25 – A co-exposição à fumaça de cigarro elevou significativamente o 
número de CD8ɑ+ DC nos linfonodos mediastinais. A sensibilização à OVA elevou 
o influxo de CD8ɑ+ DC e a co-exposição ao fumo elevou de maneira expressiva a 
presença deste tipo celular. * p = 0,043 quando comparados os grupos OVA ao 
SAL. * p < 0,001 quando comparados os grupos OF ao F. # p < 0,001 quando 
comparado ao grupo OVA. 

 

 



63 
 

Resultados 
 

5.8 Maturação, ativação, capacidade migratória e fagocítica das 

BMDCs 

 

 Visando melhor compreender o efeito da fumaça de cigarro sobre as células 

dendríticas, foram realizados ensaios in vitro de células dendríticas oriundas de 

medula óssea (BMDC) avaliando-se a maturação, ativação e capacidade 

migratória e fagocítica destas células pulsadas com o antígeno OVA e/ou expostas 

ao extrato da fumaça de cigarro. 

 O estímulo com OVA, ou a exposição ao extrato de fumaça de cigarro, ou 

mesmo na combinação destes, não afetaram a viabilidade das células nas 

concentrações e tempos de exposição estudados (Figura 26).  

Para avaliação da maturação celular quantificou-se a expressão de CD11c e 

MHC II. Não foi observada diferença estatística entre os grupos estudados na 

análise de maturação por expressão de CD11c nas BMDCs (Figura 27), porém, 

houve aumento significativo da expressão de MHC II das células expostas a OVA 

e leve redução na combinação de exposição ao extrato de fumaça de cigarro 

(Figura 28). Visando avaliar a capacidade migratória das BMDCs avaliou-se a 

expressão do receptor de quimiocinas CCR7. A combinação de OVA e extrato de 

fumaça de cigarro aumentou a expressão de CCR7 pelas BMDCs (Figura 29), o 

que indica aumento da capacidade migratória destas células. Para avaliar a 

capacidade fagocítica, realizou-se ensaio com OVA marcada com FITC e 
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observou-se que a co-exposição ao antígeno e ao extrato fumaça de cigarro 

elevou a fagocitose do antígeno marcado (Figura 30). 

MEIO F OVA OF

V
ia

b
ili

d
ad

e 
- 

B
M

D
C

 (
%

)

0

20

40

60

80

100

120

 

 

Figura 26 – A viabilidade das BMDCs não foi afetada pela exposição ao extrato de 
fumaça de cigarro. BMDCs imaturas pulsadas com OVA (100 µg/mL) (O e OF) 
e/ou expostas ao extrato de fumaça de cigarro (5%) não tiveram afetadas sua 
viabilidade celular. 

 

MEIO F OVA OF

C
D

11
c+

 -
 B

M
D

C
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

 

 



65 
 

Resultados 
 

Figura 27 – A expressão CD11c em BMDC não se alterou com pulso com OVA 
e/ou extrato de fumaça de cigarro. BMDCs imaturas pulsadas com OVA e/ou 
expostas ao extrato de fumaça de cigarro não apresentaram alterações na 
expressão de CD11c. 
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Figura 28 – A exposição ao extrato de fumaça de cigarros reduz levemente a 
elevação da expressão de MHC II em BMDC pulsada com OVA. BMDCs imaturas 
pulsadas com OVA apresentaram superexpressão de MHC II e a exposição ao 
extrato de fumaça de cigarro reduziu levemente esse fenômeno, embora ainda 
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mantenha elevado. * p < 0,001 quando comparados os grupos OVA ao MEIO e 
OF ao F. # p = 0,009 quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 29 – A exposição ao extrato de fumaça de cigarros eleva a capacidade 
migratória das BMDCs pulsadas com OVA. As médias de intensidade de 
fluorescência (do inglês, mean fluorescence intensity - MFI) de CCR7, receptor de 
quimiocinas, mostram-se elevadas nas BMDCs pulsadas com OVA e expostas ao 
extrato de fumaça de cigarro. * p = 0,013 quando comparado ao grupo F. # p = 
0,024 quando comparado ao grupo OVA. 
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Figura 30 – A exposição ao extrato de fumaça de cigarros eleva a capacidade 
fagocítica de BMDCs. Ensaio de fagocitose foi realizado com BMDCs expostas ou 
não ao extrato da fumaça de cigarro demonstrou elevação da capacidade 
fagocítica de OVA marcada pelas células expostas ao extrato de fumaça de 
cigarro (F). # p < 0,001 quando comparado ao grupo controle. 
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Figura 31 – Fotos ilustrativas de BMDCs no aumento de 400 x: à esquerda 

BMDCs não expostas ao extrato de fumaça de cigarro (CSE) e expostas a OVA-

FITC; à direita BMDCs expostas ao CSE e posteriormente expostas à OVA-FITC. 

 

 

5.9 Expressão gênica de IL-13 e Muc5ac em BMDCs 

 

 Ao avaliar se a exposição ao antígeno OVA e/ou extrato de fumaça de 

cigarro altera a expressão gênica de mediadores pró-inflamatórios como IL-13 e 

Muc5ac em BMDC, notou-se aumento da expressão de IL-13 nas células pulsadas 

com OVA, em contrapartida, a co-exposição ao extrato de fumaça de cigarros 

reduz esse padrão inflamatório (Figura 32). Não houve diferença estatística na 

análise de expressão gênica de Muc5ac nas BMDCs estudadas (Figura 33). 
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Figura 32 – BMDCs pulsadas com OVA e expostas ao extrato da fumaça de 
cigarro apresentam reduzida a expressão de IL-13. A análise de expressão gênica 
mostra que as BMDCs pulsadas com OVA apresentam redução no ∆CT, 
indicando elevação na expressão de IL-13 e que a exposição ao extrato de cigarro 
reverte essa superexpressão nas células pulsadas com o antígeno. * p = 0,017 
quando comparados os grupos OVA ao SAL. * p < 0,001 quando comparados os 
grupos OF ao F. # p < 0,001 quando comparado ao grupo OVA. Nota: ∆CT = 
Diferença entre o gene de interesse (IL-13) menos o gene sempre expresso (18s); 
os níveis de ∆CT são inversamente proporcionais a quantidade de ácido nucleico 
alvo na amostra. 
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Figura 33 – O extrato da fumaça de cigarro não altera a expressão gênica de 
Muc5ac em BMDC. Não se observa alterações na expressão de MUC5ac nas 
células pulsadas com OVA e/ou expostas ao extrato da fumaça de cigarro. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A exposição de aeroalérgenos em animais previamente sensibilizados gera 

uma cascata de eventos inflamatórios característicos da resposta Th2 que resulta 

em disfunção pulmonar na asma [82]. Estudos que combinaram inflamação 

alérgica pulmonar e fumaça de cigarro relataram tanto atenuação [83] como 

exacerbação [70] da resposta imune. Neste estudo optou-se por um modelo 

clássico para induzir a inflamação pulmonar alérgica crônica com ovalbumina 

(OVA) a fim de estudar os efeitos da exposição à fumaça de cigarro sobre a 

inflamação. Para isto foi utilizado um sistema de exposição à fumaça de cigarro 

em que as exposições foram quantificadas e podem ser facilmente reproduzidas 

[78, 84]. É importante notar que resultados divergentes podem ocorrer entre 

diferentes estudos devido às diferentes formas de se fazer a exposição à fumaça 

de cigarro, diferentes concentrações de fumaça de cigarro, diferentes tipos de 

cigarros, diferentes linhagens de animais e diferentes fenótipos de asma [85]. 

 O monóxido de carbono (CO) tem afinidade pela hemoglobina 

aproximadamente 230 vezes maior do que o oxigênio, resultando na formação de 

COHb (carboxihemoglobina). Os níveis de COHb podem se elevar a mais de 10% 

em fumantes intensos, enquanto fica em torno de 4-6% em fumantes leves, 

comparado a 1-2% em não fumantes [80]. A cotinina, por sua vez, é o principal 

metabólito da nicotina e é considerado o melhor parâmetro para avaliar a 

exposição ao tabaco e o status tabágico devido a sua maior estabilidade e meia-
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vida quando comparado à nicotina. Ao analisar os níveis de cotinina e 

carboxihemoglobina (COHb) observamos que houve aumento somente nos 

grupos expostos à fumaça de cigarro, independentemente do fato de serem 

alérgicos ou não. Os níveis de COHb nestes grupos é compatível a um indivíduo 

considerado fumante intenso. Em nosso estudo observamos que o nível de 

cotinina esteve alto comparado aos grupos não expostos à fumaça. Xu e 

colaboradores relatam que o nível sérico de cotinina deve ser cerca de 1,1 ng/mL 

para não fumantes, 1,7 ng/mL para fumantes passivos e acima de 10 ng/mL para 

fumantes ativos dependendo do tempo de exposição, corroborando com nosso 

estudo em que a exposição ativa e prolongada ao fumo elevou os níveis de 

cotinina acima de 25 ng/mL [81]. 

Como esperado e já visto em modelo semelhante, a sensibilização e desafios 

inalatórios com OVA causaram intenso infiltrado inflamatório pulmonar, aumento 

da responsividade brônquica à metacolina, aumento da produção de anticorpos 

específicos para OVA como IgE, exacerbação do processo de remodelamento das 

vias aéreas impulsionado por fibras colágenas, hipertrofia/hiperplasia de células 

epiteliais e aumento da produção de muco, assim como aumento produção de 

citocinas inflamatórias no pulmão [73]. Embora a exposição à fumaça de cigarro 

associada à sensibilização com OVA tenha causado redução do processo de 

remodelamento das células epiteliais brônquicas, esta combinação aumentou o 

recrutamento de neutrófilos e macrófagos tipo 2, além de ter elevado no número 

de linfócitos T CD4+ e o número e ativação de linfócitos T CD8+. Ainda, a 
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inflamação alérgica combinada com exposição à fumaça de cigarro diminuiu o 

número de células regulatórias como Tregs e pDCs. 

 Já está descrito o importante papel da fumaça de cigarro no agravamento da 

asma, caracterizado pelo aumento de neutrófilos e com maior remodelamento das 

pequenas vias aéreas, resultando num aumento da obstrução ao fluxo de ar [86]. 

Neste estudo mostramos que o fumo quando combinado com a sensibilização 

embora reduza o número de eosinófilos nas vias aéreas, eleva o número de 

neutrófilos infiltrados no pulmão, corroborando em parte com o descrito por Price 

D. et al, 2014. Outros estudos demonstram que a combinação de inflamação 

pulmonar alérgica com fumo aumenta o influxo de eosinófilos no LBA [83, 87] o 

que não ocorre no modelo aqui estudado. Uma das causas para redução do 

influxo de eosinófilos é redução na produção de IL-5 nos animais alérgicos co-

expostos ao fumo [52]. O eosinófilo é uma célula com características inflamatórias 

e na asma está associado a um aumento da capacidade de resposta das vias 

aéreas à diversos estímulos além de induzir e perpetuar a inflamação crônica [88]. 

Isso nos fez acreditar que outros mecanismos estariam envolvidos na indução e 

perpetuação da inflamação e assim estudarmos outras possíveis causas.  

A inflamação da asma acrescida de exposição ao fumo também é 

caracterizada por elevação no influxo de macrófagos que levam ao maior 

remodelamento das vias aéreas [86]. No grupo OF observou-se um aumento 

significativo do número de macrófagos alveolares (M2) em relação ao grupo OVA. 

Estas células estão diretamente envolvidas com remodelamento brônquico, em 
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nosso estudo podemos observar aumento no número dessas células em ambos 

os grupos expostos à fumaça de cigarro, entretanto observamos remodelamento 

de vias aéreas reduzido no grupo OF [33]. Também notamos redução no número 

de macrófagos tipo 1 (M1) no grupo OF em relação aos grupos F e OVA. A queda 

no número de M1 pode levar à susceptibilidade à infecção [89] levando a 

inflamação alérgica para outra direção que não a Th2. 

O declínio da função pulmonar foi observado com o aumento de resistência 

somente nos animais sensibilizados e que não foram expostos à fumaça de 

cigarro, o que está diretamente relacionado aos resultados de produção de IL-13 

que se mostrou elevada no grupo OVA e reduzida no OF em relação a este grupo, 

reforçando assim a ligação desta citocina com a hiperresponsividade brônquica 

além do remodelamento. A IL-13 é produzida e liberada por leucócitos recrutados 

para as vias aéreas e é uma citocina-chave contribuindo para hiperresponsividade 

brônquica e remodelamento na asma [55]. Contraditoriamente aos nossos 

resultados obtidos no grupo OF, outros estudos mostraram que animais 

sensibilizados expostos à fumaça do cigarro tem aumentados os níveis de IL-13 

associado a um processo de remodelamento instalado nas vias aéreas [90, 91]. 

Além de IL-13, a citocina TGF- β é outro importante mediador de remodelamento 

envolvido no processo de inflamação pulmonar alérgica crônica [57]. Nosso estudo 

mostrou aumento no processo de remodelamento causado pela OVA, 

acompanhado por elevação na produção de ambas as citocinas IL-13 e TGF-β. 

Além disso, os animais não alérgicos e que foram expostos ao fumo apresentaram 
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elevação nos níveis de TGF-β em magnitude semelhante àquela observada nos 

animais asmáticos embora não tenham apresentado remodelamento significante. 

Entretanto, a combinação da sensibilização com exposição ao fumo, reduziu o 

remodelamento através da redução na área de epitélio e deposição de muco 

sobre o mesmo, além de diminuir na produção de colágeno. Tais efeitos foram 

paralelamente acompanhados plea redução nos níveis de IL-13 e TGF- β. Nossos 

dados contrariam ainda outros estudos que sugeriram que a fumaça de cigarro 

provoca um aumento da produção de TGF-β, exacerbando a inflamação das vias 

aéreas e amplificando o processo de remodelamento na asma, o que não ocorreu 

no modelo usado em nosso estudo [92, 93].  

A IL-4 é uma citocina inflamatória Th2 envolvida com a resposta imune da 

asma e promove a mudança de isotipo das células B e colabora com o 

desenvolvimento de hiperreatividade das vias aéreas [49]. Por sua vez, as células 

B têm capacidade bem conhecida para produzir anticorpos do tipo IgE específicos, 

após terem sido induzidas por IL-4 [94]. Em nosso modelo, encontramos um 

aumento da produção de IL-4 em animais que foram sensibilizados, acompanhado 

de uma produção maciça de anticorpos IgE no mesmo grupo. A combinação da 

inflamação e exposição ao fumo, reduziu significativamente a produção de IL-4, 

porém não alterarou a produção de IgE. Corroborando com nossos achados, um 

estudo com sensibilização e desafios com OVA acrescido de exposição 

prolongada à fumaça de cigarro, mostrou resultados semelhantes, sugerindo que, 

neste tipo de modelo, a fumaça de cigarro não é capaz de aumentar produção de 
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anticorpos a níveis ainda mais elevados do que aqueles já observados nos 

animais alérgicos [73]. 

Também já foi demonstrado que a fumaça de cigarro tem efeito 

imunomodulador na asma, inibindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias por 

macrófagos [95]. A redução de IL-4, IL-5 e IL-13 pode indicar que a exposição à 

fumaça de cigarro alterou a resposta imune Th2 característica da resposta 

alérgica. 

Contudo, além dos níveis reduzidos de citocinas pró-inflamatórias, também 

se verificou uma diminuição de citocina anti-inflamatória como IL-10, no grupo OF. 

A IL-10 tem uma função reguladora inibindo a apresentação de antígenos por 

macrófagos [96]. Foi descrito que camundongos deficientes de IL-10 não 

desenvolvem hiperreatividade de vias aéreas após a sensibilização e desafio a 

alérgenos, apesar de uma resposta inflamatória pulmonar significativa que inclui o 

aumento da eosinofilia nas vias respiratórias [97]. Em nosso modelo observamos 

redução nos níveis de IL-10 indo de encontro a estudo semelhante em que, 

animais sensibilizados expostos à fumaça de cigarro mostraram aumento da 

produção de IL-10, porém, no estudo descrito os animais foram expostos à fumaça 

de cigarro apenas uma vez ao dia [73]. Além disso, observamos diminuição no 

número de células Treg, possivelmente devido aos níveis reduzidos de IL-4 e IL-

10, como descrito acima. Estas citocinas estimulam DCs, principalmente pDCs, a 

polarizarem células T naïve para se tornarem células T reguladoras (T regs) [63]. 

As Tregs ativadas produzem e liberam mais IL-10, que ativa mais pDCs, levando a 
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um sistema de feedback positivo imunorregulador [98]. Interessantemente, 

também encontramos no nosso estudo redução no número de pDCs e com 

redução na expressão de moléculas co-estimulatórias que poderiam estar 

controlando a inflamação alérgica combinada com o efeito agressivo da fumaça de 

cigarro. Além disto, já foi relatado que pDCs desempenham papel protetor, 

reduzindo recrutamento de M2 para as vias aéreas e bloqueando apresentação 

antigênica, porém apenas em estágios iniciais do desenvolvimento da reposta 

inflamatória da asma quando combinada com exposição à fumaça de cigarro [99]. 

Observamos ainda que a fumaça de cigarro combinada com sensibilização e 

desafios inalatórios com OVA promoveu significativo aumento no número de 

CD8α+ DCs nos linfonodos mediastinais, acompanhado de aumento no número de 

linfócitos T CD4+ e T CD8+ e bem como maior ativação por expressão de CD69 no 

pulmão. CD8α+ DCs desempenham um papel protetor na asma, reduzindo a 

hiperresponsividade e produzindo altos níveis de IL-10 [43], o que não foi 

observado neste modelo provavelmente devido ao número reduzido de Tregs. 

Outro possível mecanismo responsável pela imunomodulação causada pela 

exposição à fumaça de cigarro observada neste modelo, é que as células T CD8+ 

ativadas aumentam a apoptose das células inflamatórias e consequentemente 

reduzem os níveis de citocinas inflamatórias liberadas por elas [100].  

Nos ensaios feitos in vitro, observamos que BMDCs estimuladas com OVA e 

extrato de fumaça de cigarro, embora não tenham apresentado alteração no 

padrão de maturação, apresentaram redução na expressão de MHC II quando 
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comparado ao grupo OVA. BMDCs podem precisar de mais estímulos além do 

alérgeno para maturarem e serem ativadas, como por exemplo quando 

estimuladas com IL-4, BMDCs expressam em alta intensidade marcadores como 

CD40, CD86 e MHC II [101]. Apesar dos resultados de maturação e ativação, 

observamos que BMDCs previamente estimuladas com o alérgeno e em seguida 

de extrato de fumaça de cigarro, aumentaram sua capacidade fagocítica bem 

como a expressão de CCR7, o que caracteriza um aumento da capacidade 

migratória destas células e consequentemente potencial inflamatório. Para que 

haja a resposta inflamatória característica da asma é preciso que as DCs, ao 

captar o antígeno, migrem para os linfonodos para então polarizarem linfócitos T e 

dar sequência na resposta imune adaptativa [36, 102]. Além disto, a redução da 

expressão gênica de IL-13 relaciona-se com os dados encontrados desta citocina 

produzia no pulmão de camundongos do grupo OF, reforçando a necessidade de 

IL-13 para aumento do remodelamento pulmonar [16]. 

Estes resultados sugerem que DCs sensibilizadas e então expostas à fumaça 

de cigarro aumentam sua capacidade migratória, fagocítica e pró-inflamatória, o 

que leva a uma exacerbação da resposta imune, com aumento no recrutamento 

de células efetoras por exemplo, T CD4+ e T CD8+ como observadas neste 

estudo.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Com este estudo, demonstramos que há mais de uma via para regular a 

inflamação alérgica das vias aéreas causada por OVA e exposição à fumaça de 

cigarro. Como observamos, nos estágios tardios da inflamação e após a 

exposição crônica ao fumo, células dendríticas linfoides, neutrófilos e linfócitos T 

CD4+ desempenham um papel importante no efeito prejudicial da exposição à 

fumaça de cigarro. Apesar da redução nos níveis de IL-4, IL-5 e IL-13, ainda 

podemos observar os danos causados pela fumaça de cigarro com o aumento do 

número de células pró-apoptóticas como linfócitos T CD8+ e sua ativação nos 

animais sensibilizados e desafiados. Acreditamos que novos estudos são 

necessários para esclarecer como a fumaça de cigarro atua na regulação da asma 

e sugerimos mais estudos sobre mecanismos inter e intracelulares que possam 

estar envolvidos no direcionamento dos resultados aqui demonstrados, a fim de 

melhorar o entendimento e futuros tratamentos para esta doença. 
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ANEXO – ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DE CITOMETRIA 

 

 

 

 

Figura 1 – Estratégia de análise para eosinófilos no LBA e neutrófilos no pulmão. 

Eosinófilos foram considerados CD3/B220 negativos, baixo FSC-A (do inglês, 

forward scatter – area, relativo ao tamanho das células) e SiglecF positivo. 

Neutrófilos foram considerados CD3/B220 negativos, baixo FSC-A e Ly6C/Ghi*. * 

Representa a intensidade da marcação em que hi (do inglês, high) significa alta 

intensidade. 
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Figura 2 – Estratégia de análise para macrófagos do tipo 1 (M1) e tipo 2 (M2) no 

LBA. Macrófagos foram considerados CD3/B220 positivos, CD11c positivos, MHC 

II positivos, F4/80 positivos, CD11blo. Foram considerados M1 macrófagos 

positivos para SiglecF e M2 negativos para este marcador. * Representa a 

intensidade da marcação em que lo (do inglês, low) significa baixa intensidade. 
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Figura 3 – Estratégia de análise para linfócitos T CD4+, Treg, T CD8+ e ativação 

de T CD8+ no pulmão. Linfócitos T CD4+ foram considerados CD3 positivos e CD4 

positivos. Treg foram consideradas CD3 positivas, CD4 positivas, CD25 positivas 

e Foxp3 positivas. Linfócitos T CD8+ foram considerados CD3 positivos, CD8 

positivos e ativados quando positivos para CD69. 
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Figura 4 – Estratégia de análise para CD11b+ DCs no pulmão. CD11b+ DCs foram 

consideradas CD11c positivas, MHC II positivas, CD24 positivas, B220 positivas e 

CD11bhi*. Foram consideradas ativas as CD11b+ DCs que eram CD86 positivas. * 

Representa a intensidade da marcação em que hi (do inglês, high) significa alta 

intensidade. 
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Figura 5 – Estratégia de análise para pDCs no pulmão. pDCs foram consideradas 

CD11 negativas, MHC II positivas ou low (baixa intensidade), CD24 positivas, 

B220 positivas e PDCA1 positivas. Foram consideradas ativas as pDCs que eram 

CD86, ICOSL ou PDL2 positivas. 
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Figura 6 – Estratégia de análise para CD8ɑ+ DCs nos linfonodos mediastinais. 

CD8ɑ+ DCs foram consideradas CD11 positivas, MHC II positivas e CD8ɑ 

positivas.  
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Figura 7 – Estratégia de análise para BMDCs. Primeiramente, foi realizada a 

análise de viabilidade em que células negativas para o marcador foram 

consideradas vivas. Em seguida, foi feita a exclusão de macrófagos, em que 

BMDCs foram consideradas negativas para o marcador F4/80. BMDCs maturas 

foram consideradas duplo-positivas para os marcadores CD11b e CD11c. A 

ativação foi avaliada em células consideradas maturas, através da positividade 

para o marcador MHC II. A capacidade migratória das BMDCS foi avaliada através 

da positividade para o marcador CCR7 em células maturas. Por fim, a capacidade 

fagocítica das BMDCs foi analisada através da positividade para OVA-FITC em 

células maturas. 
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