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Aristóteles L. Modulação da mecânica do tecido pulmonar periférico e da
resposta do estresse oxidativo pela inibição da arginase e da iNOS em modelo
experimental de inflamação crônica pulmonar [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. (108 páginas)

Introdução: A importância do parênquima pulmonar na fisiopatologia da asma
tem sido recentemente enfatizada, particularmente nos pacientes com asma
grave e de difícil controle. O óxido nítrico (NO) é um importante modulador da
resposta contrátil, inflamatória e de remodelamento pulmonar que ocorrem na
asma. Embora seu papel na modulação em vias aéreas proximais e distais já
tenha sido estabelecido, seus efeitos no parênquima pulmonar foram pouco
investigados. Objetivos: Avaliar se a inibição da arginase 2, por intermédio do
tratamento com Nω-hydroxy-nor-L-arginine (nor-NOHA), e da iNOS, por
intermédio da administração de 1400W, pode modular a resposta constritora de
parênquima distal, o estresse oxidativo, a expressão de iNOS, assim como a
atividade da arginase, em modelo de inflamação alérgica crônica pulmonar em
cobaias. Métodos: Os animais foram expostos a sete inalações com soro
fisiológico ou com ovoalbumina em doses crescentes (1~5mg/ml- 4 semanas) e
tratados com 1400W (2mg/Kg ip. diariamente) iniciando após a 7ª inalação e norNOHA (10µM - infusão no banho durante a avaliação da mecânica oscilatória), ou
associação

de

1400W

+

nor-NOHA

(administrado

conforme

descrito

anteriormente). Setenta e duas horas após a sétima inalação os animais foram
anestesiados, exsanguinados e a foi realizada a avaliação da mecânica
oscilatória do parênquima pulmonar, sendo obtidos os valores de resistência e
elastância tecidual na condição basal e após desafio (0,1% de ovoalbumina). Em

seguida, os fragmentos de tecido pulmonar periférico foram fixados em solução
de formolaldeído a 4%, por 48 horas. Depois de terminada a fixação, o material
foi submetido às técnicas histológicas habituais com parafina, para obtenção de
cortes de 4µm de espessura. Os cortes foram corados para Hematoxilina e
Eosina e utilizando técnica de imunohistoquímica foram avaliados o número de
células iNOS positivas, a expressão de PGF2, do fator de transcrição NF-kB e
de arginase 2 no septo alveolar, por intermédio de avaliação morfométrica. A
expressão de arginase 2, NF-kB e PGF2 nos fragmentos de tecido pulmonar
periférico foram avaliados em aumento 400X utilizando o programa Image-Pro
Plus 4.5v Image Analysis System e os resultados foram expressos em
porcentagem. Em relação ao número de células iNOS positivas nos fragmentos
pulmonares, foi utilizada a técnica de contagem de pontos, determinada pelo
número de pontos que coincidiam em células positivas em cada campo dividido
pelo número de pontos que incidiam no tecido pulmonar, no aumento de 1000x.
Foram analisados 10 campos por corte, selecionados de forma randômica. Os
resultados foram expressos como células por unidade de área (104µm2). Para a
avaliação da atividade da arginase 2, foi utilizado o método descrito no kit da
BioAssay Systems que utiliza um cromogênio, que forma um complexo corado
com uréia, produzido na reação de arginase. A determinação da atividade da
arginase 2 envolveu a medida da velocidade de reação, expressa em termos de
atividade por miligrama de proteína (U/mg). Resultados: Não houve alteração no
percentual de estruturas (vasos, vias aéreas e tecido alveolar) no tecido pulmonar
nos quatro grupos experimentais, sendo que mais de 90% de tecido do fragmento
pulmonar foi constituído de alvéolos. Os animais que foram expostos à
ovoalbumina apresentaram um aumento da resistência e da elastância tecidual

(após desafio antigênico), no número de células iNOS positivas, na percentagem
de expressão de PGF2, arginase 2 e NF-kB no septo alveolar, assim como da
atividade de arginase 2 comparativamente aos grupos controles (p<0,001). O
tratamento com nor-NOHA ou 1400W isoladamente em animais expostos à
ovoalbumina atenuou a resposta de elastância e resistência teciduais após
desafio antigênico (p<0,001), o número de células iNOS positivas (p<0,001), na
expressão de PGF2, de arginase 2 e NF-kB no septo alveolar (p<0,001). Porém
a atividade da arginase 2 só foi reduzida nos grupos que foram tratados com
nor-NOHA e na associação de 1400W e nor-NOHA (p<0,05). A associação de
1400W e nor-NOHA em animais expostos à ovoalbumina potencializou a
atenuação da expressão PGF2 no septo alveolar (p<0,001). Conclusões: O
presente estudo sugere que, neste modelo experimental de inflamação crônica
pulmonar, a inibição da arginase tem papel importante na modulação das
repostas constritoras e de estresse oxidativo no parênquima pulmonar distal. A
associação da inibição da iNOS à da arginase 2 potencializa o controle da
resposta de estresse oxidativo. Estas respostas são, pelo menos em parte,
moduladas pela ativação de NF-kB. A inibição destas vias enzimáticas pode
representar uma estratégia futura para o tratamento de pacientes com asma
grave e de difícil controle.

Descritores: 1. Arginase 2. Inflamação alérgica crônica 3. Estresse oxidativo,
4. NF-kB, 5. iNOS.
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Aristóteles L. Modulation of peripheral lung tissue of mechanical and oxidative
stress response by inhibiting arginase and iNOS in an experimental model of
chronic pulmonary inflammation [dissertation]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.

Introduction: The importance of the lung parenchyma in the pathophysiology
of asthma has recently been emphasized, particularly in patients with severe
asthma and difficult to control. Nitric oxide (NO) is an important modulator of
contractile response, lung inflammation and remodeling occurring in asthma.
Although its role in the modulation proximal and distal airways tone control has
already been established, its effects on the lung parenchyma were rarely
investigated. Aims: To evaluate the inhibition of arginase 2, through treatment
with Nω-hydroxy-nor-L-arginine (nor-NOHA) and / or iNOS, through the
administration of 1400W, can modulate the constrictor response of distal
parenchyma, oxidative stress, the expression of iNOS and the activity of
arginase, in a model of chronic allergic lung inflammation in guinea pigs.
Methods: The seven animals were exposed to inhaled saline or ovalbumin with
increasing doses (1~5mg/ml-4 weeks) and treated with 1400W (2mg/kg ip daily)
beginning after the 7th inhalation and nor-NOHA (10μM - infusion in the bath
during the evaluation of mechanical oscillation), or combination of 1400W + norNOHA (administered as formerly). Seventy-two hours after the seventh
inhalation the animals were anesthetized, and exsanguinated and it was
performed evaluation was made of oscillatory mechanics of lung parenchyma,
and obtained the values of tissue resistance and elastance at baseline and after
challenge (0.1% ovalbumin). Then the peripheral lung tissue fragments were

fixed in formolaldeíde 4% for 48 hours. After completion of fixation, the material
was subjected to routine histological techniques with paraffin to obtain sections
of 4μm thickness. The sections were stained with Hematoxylin and Eosin and
by using immunohistochemical technique, we assessed the number of iNOS
positive cells and expression of PGF2, of the transcription factor NF-kB and
arginase 2 in the alveolar septum, through morphometric analysis. The
expression of arginase 2, NF-kB and PGF2 in peripheral lung tissue fragments
were evaluated at 400X increase by Image - Pro Plus Image Analysis System
4.5v and the results were obtained as a ratio between the amount of expression
of arginase 2,  NF-kB and PGF2 and are expressed as percentage.
Regarding the content of iNOS in lung fragments, we used the technique of
counting points, determined by the number of points coinciding in the positive
cells in each field divided by the number of points that focused on lung tissue,
using the increase of 1000x. Were increase of 10 fields analyzed per section,
selected randomly. The results were expressed as cells per unit area (104µm2).
To assess the activity of arginase 2 we used the method bioassay described in
the kit Systems using a chromogen which forms a colored complex with urea
produced in the reaction of arginase. The determination of the activity of
arginase 2 involved the measurement of reaction rate, expressed in terms of
activity per milligram of protein (U/mg). Results: There were no changes in the
percentages of structures (vessels, airways and alveolar tissue) lung tissue in
four experimental groups, with more than 90% of the tissue fragment consisted
of pulmonary alveoli. The animals that were exposed to ovalbumin, showed an
increase in tissue resistance and elastance after antigen challenge, the number
of iNOS positive cells, the of expression of PGF2, of NF-kB and arginase 2 in

the alveolar septum well as in the activity of arginase 2, compared to control
groups (p <0.001). The treatment with nor-NOHA or 1400W alone in animals
exposed to ovalbumin attenuated the tissue elastance and resistance after
antigenic challenge (p <0.001), the number of iNOS positive cells (p <0.001),
the expression of PGF2, arginase 2 and NFkB in the alveolar septum
(p<0.001). However the activity of arginase 2 was reduced in only in the groups
that were treated with nor-NOHA and the association of 1400W and nor-NOHA
(p <0.05). The combination of 1400W and nor-NOHA, in animals exposed to
ovalbumin enhanced the attenuation of the expression of PGF2 in the alveolar
septum (p <0.001). Conclusions: The present study suggests that in this
experimental model of chronic pulmonary inflammation, inhibition of arginase 2
plays an important role in the modulation of constrictor responses and oxidative
stress in the distal lung parenchyma. The association of iNOS inhibition to the
arginase 2 enhances the control of oxidative stress response. These responses
are, at least in part, modulated by the activation of NF-kB. The inhibition of
these enzyme pathways may represent a future strategy for the treatment of
patients with severe asthma and difficult to control.

Keywords: 1.Arginase 2. 3 chronic allergic inflammation. Oxidative stress, 4.
NF-kB, 5. iNOS
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1.1 ASMA BRÔNQUICA

Asma brônquica é considerada atualmente um problema de saúde
pública que gera alto custo com medicações e internações de pacientes.
(Souza-Machado et al., 2010). Além disso, como a incidência é alta,
particularmente em faixas etárias economicamente ativas, o impacto sócioeconômico é grande em todas as comunidades ao redor do mundo (SouzaMachado et al., 2010).

Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS)
revisados em 2010, aproximadamente 235 milhões de pessoas têm
diagnóstico de asma brônquica e 250.000 pessoas morrem por ano desta
doença no mundo.

Considerando os dados divulgados pelo Ministério da Saúde (Base de
Dados do Sistema Único de Saúde), em 2011, o Brasil apresentou avanços
na assistência a pacientes com a doença atendidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). O número de internações, na rede pública de saúde, caiu 51%
nos últimos dez anos: diminuiu de 397.333, em 2000, para 192.601, em
2010. A queda se deve, entre outros fatores, à ampliação do acesso a
medicamentos pelo SUS e à atuação dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família, principal política da atenção básica do Ministério da Saúde,
focada em ações de prevenção e promoção da saúde (Ministério da Saúde,
2011).
Dissertação de Mestrado - USP

Luciana Aristóteles

3
Introdução

Além de expandir e ampliar a oferta de tratamento para a asma, o
Ministério da Saúde por outro lado, vem investindo na atenção básica,
ampliando o acesso a ações de informação, educação, prevenção e
atendimento à população por meio das Equipes de Saúde da Família (ESF).

Tais medidas focam, principalmente, na prevenção a doenças
crônicas, que é o caso da asma. OS recursos investidos na ESF
aumentaram mais de cinco vezes, saltando de R$ 1,8 bilhão, em 2003, para
R$ 9,6 bilhões, em 2010 (Ministério da Saúde, 2011).

A principal meta do tratamento da asma é a obtenção e manutenção
do controle da doença. Um estudo multicêntrico, o International Study for
Asthma and Allergies in Childhood (ISSAC), realizado na América Latina e
abrangendo a faixa etária entre 13 e 14 anos, encontrou prevalência de 16%
no Brasil (Asher et al.,1995).

Recentemente um estudo multicêntrico transversal, com estudos que
utilizaram a metodologia do ISSAC na America do Sul, ainda demonstra um
patamar elevado de asma neste continente. O objetivo desta revisão foi
verificar a prevalência de asma e rinite na América do Sul e relatar as
diferenças com outras regiões do mundo. O estudo ISSAC fase 1, envolveu
crianças em idade escolar, 13-14 anos de idade (adolescentes) e 6-7 anos
de idade (crianças) (Tabela 1). ISAAC fase 3, uma repetição da fase 1 após
um intervalo de pelo menos cinco anos, examinou variações de tendências
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temporais da asma na infância em todo o mundo (Chong Neto et al., 2012).

CONTINENTES

6-7anos

13-14anos

20,39%

20,21%

América Latina

0,32%

0,07%

Norte e Leste Europa

0,26%

0,05%

África

0,16%

0,10%

América do Norte

0,12%

0,32%

Mediterrâneo Oriental

20,10%

0,79%

Ásia-Pacífico

+0,07%

20,06%

0,02%

0,06%

Oceania

Subcontinente indiano

Tabela 1. Redução mundial na prevalência dos sintomas de asma em
crianças de 6-7anos e 13-14anos (Fonte: Modificado de Chong Neto et al.,
2012).

A GINA (Global Initiative for Asthma) chegou ao Brasil durante a
campanha mundial “2010 – O Ano do Pulmão” afirmando-se como um dos
membros mais ativos da Aliança Global contra Doenças Respiratórias
Crônicas (GARD) liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A
meta mundial da GINA é reduzir em 50%, até 2015, as hospitalizações por
asma.
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1.1.2. DEFINIÇÃO E ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS

A

fisiopatologia

da

asma

brônquica

e

novas

possibilidades

terapêuticas têm sido foco de estudo de diversos grupos de pesquisa em
todo o mundo, particularmente pela alta prevalência, morbidade e
mortalidade dos pacientes asmáticos nas últimas décadas (GINA, 2011).

A asma é definida como “uma doença inflamatória crônica de vias
aéreas que são hiperresponsivas a diferentes alérgenos podendo levar a
episódios

recorrentes

de

sibilos,

dispnéia,

dor

torácica

e

tosse,

particularmente a noite e pela manhã. Os episódios de crise asmática estão
associados à obstrução variável do fluxo aéreo que geralmente é reversível
espontaneamente ou com o tratamento específico. A obstrução das vias
aéreas ocorre pelo processo inflamatório, pela deposição de muco e por
broncoconstrição.” (GINA, 2011).

A

sensibilização

parece

ser

o

primeiro

processo

para

o

desenvolvimento da asma brônquica. Para tanto, as células apresentadoras
de antígeno (macrófagos alveolares, células epiteliais e, particularmente, as
células dendríticas) interagem com os linfócitos Th2 e desencadeiam a
produção de anticorpos de classe IgE, que por sua vez, se ligam a
receptores de alta afinidade presentes em mastócitos. Após a sensibilização,
um próximo contato com o antígeno induz a desgranulação mastocitária,

Dissertação de Mestrado - USP

Luciana Aristóteles

6
Introdução

iniciando a resposta asmática imediata, onde diversas células liberam
mediadores inflamatórios os quais causam contração da musculatura lisa
das vias aéreas. Esta fase instala-se em pouco tempo, com pico de resposta
ocorrendo em 10 a 20 minutos e esta resposta aguda costuma finalizar-se
de 1 a 2 horas após a exposição ao antígeno (Cockroft et al., 1997; Durham
et al.,1984).

A liberação dos mediadores inflamatórios é responsável pela migração
de eosinófilos, linfócitos T e neutrófilos para as vias aéreas, que vão
caracterizar o início da fase tardia da resposta asmática (Bousquet et al.,
1990; Schuiling et al., 1998). Esta tem início de 3 a 6 horas após o contato
com o antígeno e pode persistir por horas ou dias, caso não haja tratamento
adequado. A inflamação contribui com a hiperresponsividade das vias
aéreas, com conseqüente limitação ao fluxo aéreo, contração do músculo
liso brônquico, edema de vias aéreas e aumento da produção de muco. Em
modelos animais, particularmente em cobaias, parecem existir duas
respostas asmáticas tardias, sendo a primeira em torno de 17 horas após o
contato com o antígeno, e a segunda normalmente em 72 horas (Hutson et
al.,1988).
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Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos da asma brônquica envolvendo uma
série de células inflamatórias e mediadores. As respostas alérgicas são
predominantemente de classe Th2 e envolvem, principalmente, as citocinas
IL-3, IL4, IL-5, IL-9 e IL-13, entre outros mediadores. Fonte: Modificado de
GINA, 2005 .

O desencadeamento de várias respostas tardias pode levar ao
remodelamento pulmonar e contribuir para que não ocorra reversibilidade na
obstrução ao fluxo de ar em vias aéreas (Tiddens et al., 2000; Mauad et al.,
2007). Diversos eventos são observados neste processo, como a hiperplasia
e hipertrofia da musculatura lisa das vias aéreas (Ebina et al.,1993),
aumento das glândulas mucosas, espessamento da membrana basal,
aumento

no número de células

(Laitinen et al.,1993), alteração

claras
dos

no

epitélio das

componentes

vias aéreas
da

matriz

extracelular, maior número de miofibroblastos com aumento na deposição
de fibras colágenas (Roche et al.,1989), aumento no número
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sanguíneos (Li;Wilson,1997) e alterações estruturais no parênquima
pulmonar.

Mauad et al. (2011) demonstraram que ocorre diminuição do conteúdo
do sistema elástico nas vias aéreas de pacientes asmáticos, sugerindo que
este sistema tem importância no processo de remodelamento brônquico.
Sabe-se ainda que diversos mediadores/moduladores inflamatórios, entre
eles o óxido nítrico, participam do processo de fibrogênese, perpetuando a
agressão tecidual e a formação de tecido cicatricial (Al-Muhsen et al., 2011;
Prado et al., 2011).

Há alguns anos, vem sendo discutida a possibilidade de que a asma
pode ser uma doença tanto de vias aéreas quanto de parênquima alveolar
propriamente dito. Diversos autores já demonstraram a presença da
inflamação e do remodelamento de parênquima pulmonar, tanto em
humanos quanto em modelos experimentais nos quais ocorre um processo
inflamatório crônico (Kraft et al.,1996; Mauad et al., 2004;Lanças et al., 2006;
Angeli et al., 2008; Starling et al., 2009).

Neste sentido, Kraft et al. (1996) mostraram, em biópsias de tecido
pulmonar de pacientes asmáticos, que ocorre uma infiltração de eosinófilos e
macrófagos em vias aéreas distais, mais especificamente em região de
tecido alveolar. Utilizando modelos experimentais de inflamação crônica de
vias aéreas, Lanças et al. (2006) demonstraram que ocorre um aumento na
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responsividade específica e inespecífica do tecido pulmonar periférico de
cobaias com inflamação crônica de vias aéreas, utilizando sistema de
mecânica oscilatória. Além disso, estes autores ainda observaram maior
quantidade de fibras colágenas e elásticas depositadas na parede dos
alvéolos de animais sensibilizados quando comparado ao controle.

Assim, o tecido pulmonar periférico parece ter um papel importante na
resistência pulmonar total, alertando para a possibilidade da participação
também do parênquima pulmonar na fisiopatologia da asma, o que
provavelmente altera o conceito e principalmente as formas de pensar o
tratamento da doença (Angeli et al., 2008; Starling et al., 2009). Portanto,
fatias de tecido pulmonar (“strips”) analisadas por intermédio de mecânica
oscilatória, têm sido usadas como instrumento capaz de elucidar as
propriedades mecânicas e farmacológicas da periferia do pulmão.

Apesar de, estas evidências demonstrarem claramente a importância
do parênquima pulmonar na fisiopatologia da asma, poucos estudos
avaliaram os efeitos de mediadores inflamatórios nas alterações periféricas
pulmonares (Angeli et al., 2008; Starling et al., 2009).

1.1.3. ASPECTOS CLÍNICOS

Recomenda-se que o manejo dos pacientes com asma seja baseado
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em alcançar o controle das manifestações clínicas da doença e manter este
controle por períodos prolongados (GINA, 2011). A avaliação do controle da
asma deve incluir não somente as manifestações clínicas, mas também no
controle dos fatores de risco em pacientes com exacerbações, declínio
acelerado da função pulmonar e efeitos colaterais do tratamento (Quadro 1)

NÍVEIS DE CONTROLE DA ASMA

A) AVALIAÇÃO DO CONTROLE CLÍNICO
CARACTERÍSTICAS

CONTROLADA

PARCIALMENTE
CONTROLADA

SÍNTOMAS DIÁRIOS

Nenhum ou 2x
ou menos/semana

Mais que 2x/semana

Nenhuma

Nenhuma

Nenhum

Nenhum

LIMITAÇÕES DE
ATIVIDADES
SINTOMAS
NOTURNOS
NECESSIDADE DE
ALÍVIO/EMERGÊNCIA
DE TRATAMENTO

Nenhum ou 2x
ou menos/semana

FUNÇÃO PULMONAR
(PEF ou FEV1)

Normal

NÃO CONTROLADA

3 características ou mais
da palcialmente
controlada

Mais que 2x/semana

<80% previsto

B) AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO (exacerbações, instabilidade, rápido declínio
da função pulmonar, efeitos secundários)

Fatores que estão associados ao aumento de eventos adversos no futuro incluem:
Ineficiência do contole clínico,frequnetes exacerbações no ultimo ano, aumento de
admissões nos centros especializados, menor FEV1, exposição a cigarros, aumento
dose de medicações.
Quadro 1. Características clínicas da asma controlada, parcialmente
controlada e não controlada (Fonte: Modificado de GINA, 2011).

A maioria da população asmática tem uma doença controlada ou
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parcialmente controlada, com pouco impacto na sua vida cotidiana, no
entanto

um

pequeno

grupo

de

doentes

com

asma,

apesar

de

acompanhamento especializado e tratamento contínuo adequado, continua a
ter

sintomas

persistentes

sendo

responsáveis

pela

maioria

das

hospitalizações, idas a serviços de urgência e absenteísmo por asma
(Fonseca; Botelho, 2006).

A gravidade da asma pode ser influenciado tanto por genes
específicos que podem levar a um declínio na função pulmonar, ou por
interações exógenas, que leva o indivíduo a redução na capacidade de
resposta ou ser resistente a uma forma específica de tratamento da asma,
como corticosteróides (Bleecker, 2008; GINA, 2011).

Botelho, Fonseca (2006) e Ponte at al. (2011) verificaram que
pacientes com asma grave têm maior risco de morte. Em alguns países,
estratégias governamentais para o melhor tratamento da asma reduziram a
taxa de internação hospitalar, o número de crises de asma quase fatais e a
mortalidade por asma (Souza-Machado et al., 2010).

Os custos referentes a hospitalização de pacientes com asma grave
giram em torno de 10.000 euros por ano (Breekveldt-Postma et al., 2008).
No Brasil, os custos relacionados à hospitalização por asma são bem
menores que em países europeus, mas mesmo assim, pacientes com asma
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não controlada custam até oito vezes mais ao sistema de saúde pública do
governo federal do que os pacientes controlados (Santos et al., 2007).

Na asma grave a estratégia terapêutica para o controle adequado do
paciente é possível a partir da utilização de medicamentos inalatórios
preventivos. Há pouco tempo no Brasil, isso era inacessível à maioria da
população pelo seu custo. Nos últimos dez anos, o governo federal vem
ampliando significativamente a oferta de medicamentos para o tratamento da
asma, assim como investiu na atenção básica, ampliando o acesso a ações
de informação, educação, prevenção e atendimento à população por meio
das Equipes de Saúde da Família (Ministério da Saúde, 2011).

Assim se compreende a atenção crescente sobre este grupo de
doentes que, são afinal aqueles que mais podem necessitar e se beneficiar
de acompanhamento e intervenções terapêuticas especializadas.

1.2 IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO TECIDO PULMONAR PERIFÉRICO

As propriedades mecânicas do parênquima pulmonar têm sido
consideradas como um dos determinantes da alteração funcional na asma
(Lanças et al., 2006; Angeli et al., 2008; Nakashima et al., 2008; Starling et
al., 2009; Romero et al., 2001). Apesar de que grande parte do aumento da
resistência de vias aéreas possa ser atribuída à obstrução de vias aéreas,
alguns estudos têm sugerido que a resposta inflamatória e funcional que
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ocorre na asma não está restrita apenas às vias aéreas, mas também ao
parênquima pulmonar isto é, ao tecido pulmonar periférico (Bachofen et al.,
1968; Angeli et al., 2008, Starling et al., 2009). A resistência do tecido
pulmonar (Rt) tem um importante papel na resistência pulmonar total (RL) e
aumenta significativamente em resposta a estímulos primariamente
broncoconstritores (Cortijo et al.,1984).

Ainda não está totalmente estabelecido o local da resposta contrátil
do parênquima pulmonar alveolado. Os mecanismos que podem estar
potencialmente envolvidos nesta resposta são: a resposta contrátil de
miofibroblastos ou de outras células intersticiais, alterações na interface arlíquido alveolar, alterações da matriz extracelular, contração de células
musculares lisas ao nível de ductos alveolares, pequenas vias aéreas ou
vasos presentes no tecido pulmonar periférico (Lai et al., 1994).

Uma revisão realizada por Kraft et al. (1999), em animais e humanos
demonstrou a importância da participação das vias aéreas distais
(diâmetro<2 mm) e parênquima pulmonar na fisiopatologia da asma. Os
pesquisadores

mostraram

que

pacientes

que

morreram

de

asma

apresentam importantes alterações no parênquima pulmonar. Mauad et al.
(2004) estudaram 15 pacientes que foram a óbito por crises asmáticas. No
estudo de autópsia os autores observaram que há diminuição da quantidade
de fibras elásticas em pequenas vias aéreas, que são essenciais para a
manutenção do recolhimento elástico pulmonar e que este fator poderia
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contribuir para o desfecho fatal observado nestes pacientes.

Para a avaliação das propriedades mecânicas e da resposta
farmacológica da periferia do pulmão têm se estudado os fragmentos do
parênquima pulmonar. Estudos realizados com fragmentos de parênquima
pulmonar periférico de cobaias e ratos apontam para uma característica de
contração e relaxamento do tecido periférico dependendo da droga utilizada,
o que sugere a participação do parênquima na resistência pulmonar total.
(Ludwig et al., 1997).

Romero et al. (2001) demonstraram que a broncoconstrição induzia
mudanças estruturais na matriz do tecido conectivo em fragmentos
pulmonares. Tanaka;Ludwig (1999) compararam as propriedades mecânicas
de fragmentos pulmonares periféricos de cobaias com diferentes idades.
Demonstraram que o parênquima pulmonar de cobaias jovens apresentava
baixa histerese e maior plasticidade que o observado em animais adultos.

Dolhnikoff et al. (1999) verificaram que o parênquima pulmonar
humano responde a estimulação contrátil por acetilcolina com aumento da
resistência e da elastância do tecido pulmonar periférico. Os autores
notaram que não houve diferença na resposta contrátil entre os fragmentos
pulmonares com e sem vias aéreas (detectadas por análise morfométrica).
Estes dados sugerem que a resposta contrátil encontrada decorra de
alterações do parênquima pulmonar. Salerno et al. (1995) demonstraram
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que quanto mais proximais forem os fragmentos, maior seria a influência da
parede brônquica na determinação da resposta mecânica.

Além disso, outros autores avaliaram em modelo animal de
inflamação alérgica crônica a importância do parênquima pulmonar (Prado et
al., 2006; Angeli et al., 2008; Starling et al., 2009).

Lanças et al., (2006) estudaram a resposta tardia e imediata em
modelo de asma em cobaias utilizando a avaliação por mecânica oscilatória
de fragmentos de tecido pulmonar periférico. Os autores demonstraram que
neste compartimento pulmonar é possível detectar-se resposta imediata e
duas respostas tardias após o desafio com o antígeno e que estes achados
se correlacionaram à intensidade da resposta inflamatória eosinofílica e
deposição de colágeno.

Xisto et al., (2005) estudaram a mecânica e o remodelamento de vias
aéreas e de parênquima pulmonar em modelo de inflamação alérgica
pulmonar em camundongos. Os autores mostraram que a inflamação
eosinofilica não esta somente presente em vias aéreas, mas também em
parênquima pulmonar, concluindo que a exposição prolongada a alérgenos
induz o remodelamento não só de vias aéreas, mas também de parênquima
pulmonar.

Nakashima et al. (2008) mostraram que, em cobaias com inflamação
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alérgica crônica, a indução de tolerância oral atenuou as respostas de
mecânica oscilatória de tecido pulmonar periférico, bem como a resposta
inflamatória eosinofílica.
É importante considerar que muitos dos dispositivos utilizados para
administração de corticóides inalatórios geram partículas que não chegam
efetivamente às vias aéreas distais e parênquima pulmonar. As formulações
mais novas de corticosteróides inalados, que usam o hidroflurorano, tem
maior deposição distal, sendo que a taxa de deposição pulmonar pode
chegar a 60 %, enquanto 30% se depositam na orofaringe, podendo
contribuir a longo prazo para a maior efetividade do tratamento destes (Kraft
et al., 2007).

1.3. ÓXIDO NÍTRICO E ASMA

A molécula de óxido nítrico (NO) durante muitos anos foi conhecida
como um nocivo poluente ambiental proveniente da fumaça de cigarros,
(Norman et al.,1965). É gerada pela exaustão de combustíveis de veículos
automotores, destruindo a camada de ozônio e causando chuva ácida
(Cullota et al., 1992).

No entanto, a partir dos anos 80 pesquisadores

demonstraram que o NO é uma molécula essencial na fisiologia do corpo
humano (Bell., 2004). O NO tornou-se biologicamente conhecido em 1998,
quando três americanos, Louis J. Ignarro, Robert Furchgott e Ferid Murad da
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Escola de Medicina da Universidade do Texas em Houston foram honrados
com o Prêmio Nobel devido à publicação de vários trabalhos com o intuito de
esclarecer sua função, via de formação no organismo e sua atuação na
fisiopatologia de algumas doenças. Hoje, o papel do óxido nítrico já está
mais detalhadamente estabelecido (Bell, 2004).

O NO tem sido bem descrito como um neurotransmissor endógeno
não adrenérgico não colinérgico (NANC) em vias aéreas responsáveis pela
modulação do tônus brônquico (Barnes;Belvisi, 1993), tônus vascular (Alving
et al.,1992) e exudação plasmática (Kuo et al.,1992) tanto em modelos
animais quanto em humanos (Prado et al., 2010).

Cabe ressaltar que os que os componentes do sistema nervoso
autônomo pulmonar são: o adrenérgico, o colinérgico e o sistema nãoadrenérgico não-colinérgico (NANC) O sistema NANC é composto de um
conjunto de fibras sensitivas não-mielinizadas, cujos processos terminais
atingem as células epiteliais, vasos, musculatura lisa peribrônquica e
glândulas mucosas. O sistema NANC apresenta dois grandes grupos: um
componente inibitório (i-NANC) que causa broncodilatação e outro
excitatório

(e-NANC)

cuja

estimulação

resulta

em

broncoconstrição

(Moncada et al., 1991; Ricciardolo et al., 2004).

O óxido nítrico é gerado durante a conversão do aminoácido L-
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arginina em L-citrulina pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), utilizando o
NG-hidroxi-L-arginina como um intermediário, que por sua vez, inibe a
atividade arginase (Maarsingh et al., 2008). A L-citrulina pode ser convertida
a partir do argininosuccinato em L-arginina e arginase, sendo capaz de
metabolizar a L-arginina em L-ornitina (Ricciardolo et al., 2004).

Considerando a enzima óxido nítrico sintase, sabe-se que existem
três diferentes isoformas, sendo duas delas constitutivas e uma induzida: a
isoforma neuronal ou tipo I (nNOS), a isoforma induzida ou tipo II (iNOS) e a
isoforma endotelial ou tipo 3 (eNOS) (Redington, 2006; Racke; Warnken,
2010)

Todas as isoformas são flavoproteínas que tem tetrahidrobiopterina,
heme, e uma área que é homóloga ao citocromo P450. Agem como
dioxigenases usando uma molécula de oxigênio e nicotinamida adenina
dinucleotídeo fosfato (NADPH) para transformar o L-arginina em L-citrulina e
liberação do óxido nítrico. O tetrahidrobiopterina (BH4) é o co-fator principal
para todas isoformas de óxido nítrico sintases, e na sua ausência, estas
enzimas podem produzir superóxido, em vez de óxido nítrico (Guzik et al.,
2003).

O NO parece atuar em vários mecanismos fisiopatológicos que
desencadeiam as alterações funcionais e histopatológicas encontradas em
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pacientes asmáticos, sendo que a sua contribuição depende principalmente
da enzima pela qual foi produzido. As isoformas nNOS e eNOS são
constitutivas, e estão presentes normalmente em situações fisiológicas.
Além disso, são enzimas cálcio-dependente e capazes de produzir baixas
quantidades de óxido nítrico. No entanto, alguns autores encontraram
aumento destas isoformas em situações inflamatórias, tais como a asma (De
Sanctis at al.,1997; Kobayashi et al., 2006).

A eNOS foi descoberta pela primeira vez em células endoteliais
(Lamas et al.,1992) e o óxido nítrico formado por esta isoforma é
responsável por manutenção do tônus vascular e impedir a baixa vascular
parede adesão de leucócitos e plaquetas (Ignarro, 2002). A isoforma nNOS
está presente principalmente nos neurônios e nervos (Vizzard et al.,1995),
atuando como um mediador do iNANC (Barnes et al, 1998). No entanto,
também foi encontrado, nas células musculares lisas das vias aéreas, sendo
portanto responsável pelo relaxamento da musculatura lisa brônquica (Patel
et al.,1999).

O lipopolissacarídeo (LPS) e várias citocínas aumentam o transporte
da L-arginina, induzindo a produção de NO tanto pela isoforma induzida
(iNOS), como pela atividade da arginase (Prado et al., 2011). A isoforma
induzida está presente principalmente em situações patológicas e sua
estimulação produz grandes quantidades de óxido nítrico. A presença desta
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isoforma foi demonstrada inicialmente em macrófagos (Iyengar et a.,1987).
No entanto, sabe-se que pode atuar em diferentes tipos de células, incluindo
células epiteliais (Meng et al., 2000), neutrófilos (Iyengar et al.,1987)
eosinófilos (Cerchiaro et al., 2001; Prado et al., 2005) e células
mononucleares (Prado et al., 2005).

A grande quantidade de NO oriundo da enzima iNOS pode resultar
em vasodilatação, extravasamento de plasma, aumento da secreção do
muco e ativação indireta de células Th2, contribuindo para a fisiopatologia da
asma (Riccardolo et al., 2003; Prado et al., 2005; Prado et al., 2006).

A produção de NO pode ser inibida pelo bloqueio das enzimas NOS,
sendo, portanto estes inibidores de importância fundamental na avaliação do
papel do NO na fisiopatogenia de diversas doenças (Moncada; Higgs, 2003).

Durante muitos anos a aminoguanidina foi considerada um inibidor
específico de iNOS; (Baddedge et al.,1993). Contudo Garvey et al.(1997)
demonstraram que o N-[3-(amino-metil) benzil] Acetamidina (1400W)
apresenta alta seletividade na inibição de iNOS quando comparadas as
demais isoformas, sendo este 5000 vezes mais eficiente que eNOS e 200
vezes mais eficiente que nNOS e que sua toxidade está relacionada ao uso
de doses elevadas.
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A inibição farmacológica seletiva da iNOS

pelo 1400W tem sido

largamente estudada nos últimos anos (Baddedge et al.,1993; Garvey et
al.,1997; Kobayashi et al., 2006; Tian et al., 2010) Neste sentido, Starling et
al. (2009) demonstraram que o tratamento com 1400W atenuou a respostas
de mecânica pulmonar, a infiltração eosinofílica, a expressão de iNOS, de
isoprostano PGF2α e o conteúdo de fibras elásticas no parênquima
pulmonar em cobaias com inflamação alérgica crônica.

Examinando a contribuição da iNOS para a disfunção endotelial, Tian
et al.(2010) demonstraram que o tratamento com o 1400W aumentou a
vasodilatação em ratos idosos, e que este mecanismo foi relacionado com
atenuação de formação de peroxinitrito. Este estudo sugere que a inibição
da iNOS pode reduzir a incidência de doenças cardiovasculares.

Rus et al. (2010) estudando os efeitos do 1400W no pulmão de ratos
submetidos à hipóxia / reoxigenação com ou sem tratamento, demostraram
que a administração de 1400W reduziu os níveis de NO em todos os grupos
experimentais. Além disso, foram reduzidos a peroxidação lipídica, a
porcentagem de células em apoptose e a expressão de nitrados no período
pós-hipóxia tardio. Este estudo revelou que a iNOS pode exercer um efeito
negativo sobre este órgão durante a hipóxia.

Recentemente, Prado et al. (2011), observaram em modelo
experimental de inflamação alérgica crônica pulmonar em cobaias, que a
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inibição

da

iNOS

pelo 1400W, reduziu o remodelamento vascular

brônquico extracelular, particularmente controlando a deposição de fibras
colágenas e elásticas nos vasos, sugerindo que a inibição da iNOS neste
modelo, tem um importante papel

na modulação dos efeitos do

remodelamento vascular.

1.4 COMPLEXO Ó XIDO NÍTRICO-ARGINASE

Classicamente, a arginase é a enzima que atua no ciclo hepático da
uréia. No entanto, já foi observada em outras células do organismo que não
expressam um ciclo completo da uréia, incluindo o pulmão (Que et al., 1998;
Meurs et al., 2003).

Duas formas distintas de arginase foram identificadas em mamíferos,
as quais são codificadas por diferentes genes e diferem em relação a sua
distribuição tecidual, localização celular e modo de regulação (Wu e Morris,
1998).

A arginase tipo 1 é uma enzima citosólica, expressa principalmente no
fígado e de forma limitada em outros tecidos, enquanto que arginase tipo 2 é
uma enzima mitocondrial, expressa principalmente em tecidos extrahepáticos (Wu; Morris, 1998).
Já no início dos anos oitenta, o aumento da atividade da arginase foi
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encontrada no escarro de pacientes asmáticos (Kochanski et al., 1980). O
aumento da expressão de arginase 1 nas vias aéreas de pacientes
asmáticos foi descrita pela primeira vez por Zimmermann et al. (2003). Os
autores encontaram aumento do número de células que expressavam
arginase 1, presumivelmente macrófagos, no lavado bronco-alveolar destes
pacientes (Zimmermann et al., 2003).

Além disso, Morris et al. (2004) demonstraram que, em pacientes
asmáticos em crise, houve um aumento na atividade da arginase, enquanto
que os níveis plasmáticos de L-arginina eram reduzidos. Na melhora dos
sintomas destes pacientes, houve um declínio na atividade da arginase e um
aumento nas concentrações de L-arginina (Morris et al., 2004).

Em modelos experimentais que usam diferentes antígenos em várias
espécies e variedades o aumento da atividade e/ou expressão da arginase
também tem sido demonstrado (Maarsingh et al., 2008a).

Neste sentido, alguns autores têm discutido que a arginase pode atuar
em miofibroblastos, aumentando a produção de colágeno, contribuindo
assim com o processo de remodelamento (Ricciardolo et al., 2003; Meurs et
al., 2003). A expressão de arginase tipo 1 e tipo 2 foi detectada em
fibroblastos do tecido conectivo peribrônquico (Que et al.,1998), assim como
aumento da expressão da arginase 2 foi encontrada em vias aéreas distais
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(Kenyon et al., 2008).

A expressão das arginases tipo 1 e 2 é regulada por uma gama de
estímulos, incluindo citocínas derivadas dos linfócitos Th2, tais como IL- 4 e
IL-10, IL-13, e PGE2 (Zimmermann; Rothenberg, 2006). Uma vez que estes
mediadores contribuem para o desenvolvimento da inflamação das vias
aéreas de asmáticos, acredita-se que a indução da atividade da arginase
está envolvida na deficiência de NO e aumento da inflamação (Meurs et al.,
2003; Maarsingh et al., 2009).

A disfunção do complexo óxido nítrico sintase-arginase parece
exercer vários efeitos (Meurs et al., 2003), alterando aspectos relevantes da
patologia da asma, particularmente no recrutamento de células inflamatórias
(Leick-Maldonado et al., 2003; Prado et al., 2011), na hiperresponsividade
das vias aéreas (Meurs et al., 2002), e, no processo de remodelamento
(Ricciardolo, 2003, Ricciardolo et al., 2004; Prado et al., 2005a).

A Figura 2 esquematiza o complexo óxido nítrico e arginase. A Larginina é catalisada tanto pela óxido nítrico, como pela arginase. A arginase
produz L-ornitina e uréia que podem atuar em vários órgãos. Por outro lado,
o óxido nítrico pode ser produzido por ambas óxido nítrico sintase:
constitutiva (cNOS) e induzída (iNOS), e tem um papel fisiopatológico
importante por meio dos efeitos diretos ou indiretos sobre a produção de
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estresse oxidativo. Assim, arginase regula a produção de NO pela
concorrência do mesmo substrato.

Figura 2. Esquema demonstrativo das vias de produção de óxido nítrico e
arginase Fonte: Modificado de Ricciardolo et al., (2004).

Como a L-arginina é o substrato comum tanto para a enzima óxido
nítrico sintase quanto para a arginase, o bloqueio de uma destas vias
enzimáticas, pode afetar, através da competição de substrato, a atividade da
outra (Meurs et al., 2002; Ricciardolo et al., 2004). Sendo assim,
recentemente, alguns autores sugeriram que o bloqueio da produção de NO
por intermédio do falso substrato para todas as óxido nítrico sintases, o LNAME possa ser uma ferramenta para o estudo indireto da participação da
arginase em diversos processos fisiopatológicos (Meurs et al., 2002; Meurs
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et al., 2003).

Alguns autores têm considerado que, parte dos efeitos do L-NAME
dependem do aumento da atividade da arginase, podendo causar aumento
de miofibroblastos, e da produção de colágeno, via produção de L- ornitina
(Ricciardolo et al., 2003; Meurs et al., 2003). Angeli et al. (2008),
demonstraram em cobaias com inflamação pulmonar crônica, que a inibição
da óxido nítrico sintase (NOS) pelo L-NAME, atenuou a mecânica do tecido
pulmonar periférico, o conteúdo de fibras elásticas e de isoprostano PGF2α
nos septos alveolares. No entanto, este tratamento não afetou o número
total de eosinófilos e a deposição de colágeno. Estes dados sugerem que o
NO possa contribuir para a constrição do parênquima pulmonar distal e para
a deposição de fibras elásticas neste modelo. Estes efeitos podem estar
relacionados a ativação das NOS, da via do estresse oxidativo e de uma
possível participação indireta da via arginase.

A eficácia da inibição da arginase tem sido estudado em diferentes
modelos animais utilizando diversos inibidores específicos. (Maarsingh et al.,
2008; Bratt et al., 2009; Maarsingh et al., 2009; North et al., 2009). O
primeiro relato sobre o efeito de inibidores de arginase em cobaias com
inflamação alérgica

pulmonar

foi descrito por Maarsingh et al.(2008).

Nesses animais, o tratamento por via inalatória com o inibidor da arginase
2(S)-aminoboronohexanoico ácido (ABH) reverteu a responsividade das vias
aéreas proximais.
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O efeito protetor dos inibidores de arginase foi também confirmado em
um outro modelo experimental de inflamação alérgica pulmonar em ratos,
mostrando que o tratamento com nor-NOHA via intraperitoneal reduziu
significativamente a responsividade das vias aéreas à metacolina após o
desafio alérgeno (Bratt et al., 2009). Em cobaias com inflamação alérgica
pulmonar, a responsividade das vias aéreas proximais também foi reduzida
após o tratamento com nor-NOHA (Maarsingh et al., 2009).

Além disso, o inibidor especifico da arginase, S-(2-boronoetil)-Lcisteína (BEC), normalizou a responsividade das vias aéreas proximais, mas
não a de vias aéreas periféricas de camundongos com inflamação alérgica
pulmonar (North et al., 2009). No mesmo modelo animal, o tratamento com
S(2 –boronoetil)-L-cisteína (BEC) não só normalizou a responsividade das
vias aéreas proximais, mas também das distais (North et al., 2009).

Neste sentido, os inibidores de arginase podem ser uma estratégia
terapêutica na asma alérgica, uma vez que estes inibidores tem
propriedades

anti-inflamatórias

e

interfere

no

desenvolvimento

da

responsividade das vias aéreas.

1.5 ÓXIDO NÍTRICO E O ESTRESSE O XIDATIVO

O óxido nítrico possui um elétron ímpar, tornando-o um radical livre
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que reage com outras moléculas como o oxigênio (O2), radicais superóxido
(O2-) ou metais de transição, formando os compostos reativos nitrogenados,
que exercem funções fisiológicas e atuam na destruição de microorganismos
(Ricciardolo et al., 2003).

Os radicais livres de oxigênio (ânion superóxido, peróxido de
hidrogênio e hidroxila) podem ser formados após ativação de várias células
inflamatórias, por exemplo, mastócitos, eosinófilos, macrófagos e neutrófilos.
Quando as células das vias aéreas e os tecidos são expostos a poluentes
ambientais, infecções, reações inflamatórias exacerbadas ou mesmo em
situações nas quais os sistemas antioxidantes do organismo estão
diminuídos, ocorre o aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio
(ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS), que são responsáveis por
vários efeitos deletérios nas vias aéreas, induzindo diversas condições
patológicas (Wood et al., 2003; Ricciardolo et al., 2004).

Quando ocorre exposição a estas situações, as células inflamatórias e
as células residentes nas vias aéreas geram superóxido (O2-) por meio da
ativação de NADPH oxidase ou formam altas quantidades de óxido nítrico
por aumento da expressão da iNOS. Assim, na presença de radicais livres
de oxigênio, o NO reage com o superóxido, levando a uma maior produção
de peroxidonitrito (ONOO-) (Pryor; Squadrito, 1995) (Figura 2).

O peroxidonitrito é uma molécula altamente citotóxica e que reage
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com espécies oxidantes, além de induzir hiperresponsividade nas vias
aéreas em cobaias, inibir a produção do surfactante pulmonar, induzir a
peroxidação lipídica, aumentar a permeabilidade vascular e causar danos às
células epiteliais pulmonares (Groves, 1993; Zhang et al., 2000).

Além disso, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem causar
danos no ácido desoxirribonucléico (DNA), lipídios, proteínas e carboidratos,
levando ao aumento das funções celulares e das reações inflamatórias. A
produção destes radicais por neutrófilos parece estar aumentada em
pacientes asmáticos (Wood et al., 2003; Sedwick et al., 1990).

O contato de agentes oxidantes com a membrana celular leva a
peroxidação da membrana celular lipídica, que é responsável pela geração
de uma série recentemente descoberta de compostos bioativos, análogos as
prostaglandinas, conhecidas como isoprostanos (Morrow et al., 1990)
(Figura 2).

Os isoprostanos possuem uma potente atividade biológica e podem
modular certos aspectos da lesão oxidativa. A via de formação dos
isoprostanos fornece um mecanismo para a geração de várias classes de
isoprostanos, provenientes do ácido araquidônico, independentes da via da
ciclooxigenase (COX), onde os isômeros F2-isoprostano se destacam por
terem sido a primeira classe de isoprostanos descoberta (Milne et al., 2008).
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As classes diferem em relação aos grupos funcionais nos anéis
prostanos, podendo sofrer isomerização e gerar anéis E e D de
isoprostanos, os quais são isômeros às prostaglandinas E2 (PGE 2) e
prostaglandinas D2 (PGD2), respectivamente (Famm e Morrow, 2003). Os
isoprostanos E2/D2 são formados competitivamente com F2-isoprostano e
estudos têm demonstrado que o 15-E2t-isoprostano, cujo anel E é análogo
ao 15-F2t-isoprostano (8-iso-PGF-2), tem propriedades muito similares ao
mesmo e é um ligante para os receptores tromboxane (Morrow, 2006). Além
disso, tem sido notado que 15-E2t-isoprostano é também um ligante para
vários receptores PGE2 (PE). Os isoprostanos E2/D2 não são produtos
terminais da via dos isoprostanos (Milne et al., 2008).

Desta forma, esta via tem o potencial de formar 64 estruturas
isômeras, sendo o 8-iso-PGF-2α um dos membros mais característicos da
classe F2-isoprostano (Lawson et al., 1999).

A atividade biológica do 8-iso-PGF-2 tem sido investigada em vários
sistemas demonstrando potente efeito vasoconstritor pré-glomerular em
ratos (Takahashi et al., 1992), efeito vasoconstritor em pulmões isolados de
coelhos (Banerjee et al., 1992) e efeitos tanto de vasoconstrição quanto de
broncoconstrição em pulmões isolados de ratos (Kang et al., 1993).

Em humanos, F2-isoprostanos são detectáveis em todos os tecidos e
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fluidos biológicos analisados, incluindo plasma, urina, lavado broncoalveolar,
fluido cérebro-espinhal e bile, tanto quanto em vários outros tecidos (Milne et
al., 2008). No pulmão, podemos detectar isoprostanos em células epiteliais,
em macrófagos, no colágeno ao redor das vias aéreas e vasos e também no
músculo liso de vias aéreas e vasos (Talati et al., 2006).

Os níveis normais de F2-isoprostanos têm sido descritos em humanos
saudáveis (Famm, 2003; Milne et al., 2007). Este fato é de relevância por
permitir a avaliação do papel dos efeitos dos oxidantes endógenos nas
doenças,

além

relacionadas

ao

de

determinar

estresse

o

oxidativo

quanto

intervenções

podem

interferir

terapêuticas
na

evolução

fisiopatológica de várias doenças.

As evidências de que a inflamação, que é característica da asma,
resulta em aumento do estresse oxidativo nas vias aéreas, veem se
tornando cada vez maiores (Dworski et al., 2000). Particularmente, as
células inflamatórias das vias aéreas como macrófagos, eosinófilos e
neutrófilos liberam quantidades aumentadas de espécies reativas de
oxigênio (ROS) em pacientes asmáticos (Calhoun et al., 1992; Sedwick et
al., 1990). O aumento das ROS pode resultar em dano oxidativo direto da
célula epitelial e perda celular, além de favorecer a hiperreatividade
brônquica que também é característica da asma (Cortijo et al., 1999).

Desta forma, aspectos do sistema de defesa anti-oxidante, assim
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como

a

peroxidação

lipídica,

são

frequentemente

utilizados

como

marcadores indiretos de estresse oxidativo na asma, uma vez que a
peroxidação lipídica é de particular significância nesta doença (Wood et al.,
2000).

Estudos têm demonstrado elevada peroxidação lipídica na asma,
mensurada pelo PGF2α, sendo que a sua concentração está aumentada em
3-4 vezes em asmáticos persistentes quando comparados aos indivíduos
saudáveis (Wood et al., 2000). O aumento da concentração de isoprostanos
no lavado broncoalveolar 24 horas após o desafio alérgeno fornece
evidência direta de que os isoprostanos são produzidos no tecido das vias
aéreas e podem contribuir com os efeitos físicos observados durante a
resposta tardia da asma (Milne et al., 2008).

O NO também pode ser convertido em nitrato o qual pode oxidar
proteínas. Isto pode ocorrer por intermédio da nitração da tirosina, em uma
reação catalizada pela peroxidase eosinofílica (Wu e Morris, 1999).
Elevados níveis de nitrotirosina foram observados em asmáticos (Hanazawa
et al., 2000). Quantidades excessivas de ROS e RNS, que são produzidas
pelos asmáticos podem exceder as defesas antioxidantes e causar estresse
oxidativo (Hanazawa et al., 2000).

O estresse oxidativo tem papel importante na fisiopatologia da asma,
e um método para quantificar a injúria oxidativa é a mensuração da
Dissertação de Mestrado - USP

Luciana Aristóteles

33
Introdução

peroxidação lipídica, podendo levar a muitos efeitos prejudiciais na função
de vias aéreas, incluindo a contração da musculatura lisa, indução da
hiperrresponsividade de vias aéreas, hipersecreção brônquica, lesão
epitelial a exsudação vascular (Milne et al., 2007). Além disso, ROS pode
induzir a produção de citocinas e quimiocinas por intermédio da produção do
fator nuclear NF-kB, em células epiteliais brônquicas (Biaglioli et al.,1999).

Descoberto em 1986, o NF-kB é um fator nuclear (NF) que, uma vez
ativado por agentes como lipopolissacarídeos, possuia capacidade de ligarse a uma seqüência de 10 pares de bases na região promotora do gene que
codifica a cadeia leve k das moléculas de anticorpo das células B (kB) (Chen
et al.,1999).

O NF-kB é um heterodímero constituído de duas subunidades: p65
(também chamada RelA) e p50 (Chen et al.,1999). O termo NFkB designa a
combinação p50/RelA. Além dessas, outras subunidades foram descritas,
tais como a c-Rel, RelB, e p52, sendo provável que diferentes tipos de
combinações sejam capazes de ativar diferentes genes ou ainda bloquear a
transcrição do p50/RelA. As subunidades p50 e p52, sintetizadas como
moléculas precursoras inativas, p105 e p100, respectivamente, formam
homodímeros inibitórios da transcrição, pois ligam-se a regiões promotoras
sem exercer atividade, bloqueando a interação desses genes com o dímero
ativo p50/RelA (Kopp et al.,1995).
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No entanto, a família do NF-kB consiste de cinco subunidades,
caracterizada por conter uma porção N – terminal bem conservada com
cerca de 300 aminoácidos (RHD – Rel homology domain), a qual se
subdivide em uma região que se liga ao DNA e outra denominada de
domínio de dimerização. Nesta última, encontra-se um sinal de localização
nuclear (NLS). A região C-terminal difere entre cada subunidade, sendo que
p65, c-Rel e RelB contém um domínio de transativação (TAD), necessária
para iniciar a atividade transcricional (Figura 4)

O fator de transcrição NF-kB é conservado na evolução e com ação
descrita em diversas células que compõem os organismos complexos,
apresentando uma gama de ação superior a todos os fatores de transcrição
até então caracterizados (Xiao, 2004).
variados

estímulos

que

o

ativam,

Essa superioridade deve-se aos
tais

como:

neurotransmissores,

neurotrofinas, proteínas neurotóxicas, citocinas, glicocorticóides, ésteres de
forbol, peptídeo natriurético atrial, ceramidas, vírus e bactérias, óxido nítrico
sintase induzida e a ciclooxigenase tipo 2 (O`Neil, 1997) (Figura 4).

Independente do estímulo, parece haver participação de espécies
reativas de oxigênio (estresse oxidativo) e o aumento de cálcio intracelular
para a ativação do NF-kB. Quando não estimulado, o fator NF-kB encontrase no citoplasma ligado a uma proteína inibitória: o IkB. Esse complexo
impede a translocação do NF-kB para o núcleo. Assim, a fosforilação e a
degradação do IkB (Figura 3) são necessárias para que ocorra a
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translocação (Tripathi e Aggarwal, 2006).

Figura 3. Esquema representativo dos estímulos que ativam as ações do
NF-kB (flecha contínua) e fenômenos nos

quais a

ativação do NF-kB

podem estar envolvida flecha pontilhada. (Fonte: Modificado de O`Neil,
1997).
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NFkB
Estímulos

IkB

RelA

NFkB

p50

Família NF- kB

NFkB
Citoplasma
Núcleo

iNOS

NFkB

NO

Citocínas
inflamatórias

Figura 4. Esquema representativo demonstrando a translocação do NF-kB
para o núcleo. (Fonte: Modificado de Xiao, 2004).

1.6 JUSTIFICATIVA

Apesar de representarem uma minoria, pacientes com asma grave
causam o maior impacto em termos econômicos e de uso de recursos
médicos e hospitalares relacionados ao cuidado dos asmáticos (Fonseca;
Botelho, 2006; GINA, 2011). Na maioria dos indivíduos asmáticos, o
tratamento com corticosteróides inalados diminui a inflamação, a obstrução e
a hiperreponsividade das vias aéreas (Bleecker, 2008). No entanto,
pacientes com asma grave podem não apresentar reversibilidade total dos
sintomas, mesmo com

o
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associado

aos

broncodilatores

como

beta

dois

agonista

ou

aos

antileucotrienos. Estes pacientes cursam com limitação de atividades diárias,
pior qualidade de vida e maior risco de exacerbações graves o que aumenta
o risco de mortalidade por asma (Mauad et al., 2008; Ponte at al., 2011).

Os estudos atuais em curso e os cuidados especializados contribuirão
para melhorar a identificação e caracterização destes doentes, visando
diagnóstico, acompanhamento e tratamento Neste sentido, se compreende
a necessidade de buscar novas medidas terapêuticas para o controle da
doença nesses pacientes.

Vários autores têm utilizado fatias de tecido pulmonar periférico para
avaliação do papel do parênquima na inflamação pulmonar obstrutiva
crônica (Dolhnikoff et al.,1999; Prado et al., 2005; Xisto et al., 2005; Lanças
et al., 2006; Prado et al., 2006; Angeli et al., 2008; Nakashima et al., 2008;
Starling et al., 2009). Assim, fatias de tecido pulmonar (“strips”) analisadas
por intermédio de mecânica oscilatória, têm sido usadas como instrumento
capaz de elucidar as propriedades mecânicas e farmacológicas da periferia
do pulmão tanto em humanos como em modelos animais (Lanças et al.,
2006; Kraft, 2007). Acredita-se alterações das pequenas vias aéreas possam
contribuir significativamente para o comprometimento funcional na asma,
especialmente nos pacientes

gravemente acometidos (Johannes et al.,

2000; Mauad et al.,1999).
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Demonstramos recentemente que o tratamento crônico com L-NAME
e 1400W interfere nas respostas de mecânica oscilatória pulmonar,
infiltração eosinofílica, expressão de iNOS e nNOS, estresse oxidativo e
conteúdo de fibras elásticas em cobaias com inflamação crônica de vias
aéreas, sugerindo que o NO, e provavelmente a arginase, estão envolvidos
nas alterações de parênquima pulmonar presentes na asma (Angeli et al.,
2008; Starling et al., 2009). Como a L-arginina é o substrato comum tanto
para NOS quanto para a arginase, o bloqueio de uma destas vias
enzimáticas pode modular indiretamente a atividade da outra (Meurs et al.,
2002; Ricciardolo et al., 2004).

Considerando os dados acima, especula-se que parte dos resultados
anteriores podem ser atribuídos tanto à deficiência da produção de NO,
quanto à estimulação da via da arginase devido a uma maior disponibilidade
de substrato Assim sendo, no presente estudo investigamos os efeitos do
tratamento com um inibidor específico da arginase (Nω-hidroxi-nor-Larginina- nor-NOHA) na mecânica oscilatória e respostas ao estresse
oxidativo do tecido pulmonar distal em um modelo bem estabelecido de
inflamação pulmonar alérgica crônica.
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Objetivos

Neste modelo experimental de inflamação pulmonar alérgica crônica
em cobaias, nossos objetivos foram avaliar, no tecido pulmonar periférico os
efeitos da inibição da arginase e da iNOS isoladamente e em associação,
caracterizando os seguintes parâmetros:
A.

A mecânica oscilatória do tecido pulmonar periférico.

B.

A ativação da via do estresse oxidativo, por intermédio da

avaliação da expressão de PGF2 e de células iNOS positivas.
C.

A expressão do fator de transcrição NFkB..

D.

A avaliação da expressão e atividade de arginase 2.
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Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (Processo número 0534/06).

3.1. GRUPOS E XPERIMENTAIS:

Os animais foram divididos nos seguintes grupos (conforme o tipo de
inalação e tratamento recebido):
A.

Inalações com solução salina estéril 0,9% (grupo SAL); (n=6);

B.

Inalações com solução de ovoalbumina (grupo OVA); (n=6);

C. Inalações com solução de ovalbumina e tratamento com nor-NOHA
no banho (grupo OVA-NOR); (n=6);
D. Inalações com ovalbumina e tratamento com 1400W (ip) (grupo
OVA-W); (n=6);
E. Inalações com solução de ovalbumina e 1400W (ip) e nor-NOHA no
banho (grupo OVA-NOR-W); (n=6);

Utilizamos para este protocolo 30 cobaias, do sexo masculino, da
linhagem Hartley, com peso corporal variável entre 300 a 350g, sendo
mantidas, sob alimento e água ad libitum, no biotério conjunto de
manutenção dos Laboratórios de Investigação Médica (LIM) 20 e 05, da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em condições ideais
e controladas de temperatura, umidade e ruído. As cobaias eram
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provenientes da empresa MEDLAB Produtos Diagnósticos LTDA (São
Paulo, Brasil). 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 publication 85-23, revisado em 1985), sendo que
todos os procedimentos cirúrgicos foram realizados sob anestesia.

Foram estudados 35 animais, sendo perdidos 3 animais durante as
inalações com ovalbumina e 2 que apresentaram lesões pulmonares, não
relacionadas a indução de sensibilização, sendo excluídos do protocolo.

3.2. PROTOCOLO DE SENSIBILIZAÇÃO

Os animais foram colocados em uma caixa de exposição de acrílico
(30 x 15 x 20 cm) acoplada a um nebulizador ultrassônico (US-1000, ICEL,
Brasil). Foram submetidas à inalação com aerossol de ovoalbumina diluída
em NaCl 0,9% (soro fisiológico) com concentrações crescentes de
ovoalbumina (15mg/dL) por 15 minutos ou até o aparecimento de sinais de
desconforto respiratório como tosse, tiragem intercostal,coriza intensa e /ou
cianose. O protocolo de inalação foi repetido duas vezes por semana
durante um período de quatro semanas (Figura 5). O aumento crescente nas
concentrações de ovoalbumina tinha o intuito de evitar a ocorrência de
tolerância (Paré et al.,1979). Os animais controle foram submetidos à
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exposição de aerossol de solução de soro fisiológico a 0,9%, seguindo o
mesmo protocolo descrito acima (Tibério et al.,1997, Leick-Maldonado et al.,
2002). Após 72 horas da sétima inalação, todos os animais foram
anestesiados, exsanguinados, os pulmões foram removidos e submetidos à
avaliação da mecânica oscilatória pulmonar.

PROTOCOLO DE SENSIBILIZAÇÃO
Inalações com
Ovoalbumina (OVA) ou
Soro Fisiológico (SF)

Nebulizador
Tempo/dias

Inalações

1

1

4

8

11 15 18

2

3

4

1 mg/mL

5

6

21

25

7

72 h

Avaliação da
Mecânica
Oscilatória
Pulmonar

2,5 mg/mL 5 mg/mL

Início do tratamento com 1400W
(2mg/kg/animal) diluídos em
soro fisiológico (i.p.) ou soro
fisiológico (i.p.)

Figura 5. Esquema do protocolo de sensibilização e administração do
tratamento utilizado. As cobaias foram submetidas a inalações, duas vezes
por semana, uma a uma, com doses crescentes de ovoalbumina ou soro
fisiológico (NaCl 0,9%). Ao todo, foram realizadas sete inalações, sendo a
última 72 horas antes da avaliação da mecânica pulmonar. O tratamento
com 1400W teve início 30 minutos antes da 7ª inalação (após sensibilização)
e foi administrado até o dia da avaliação da mecânica oscilatória do tecido
pulmonar.
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3.3. TRATAMENTO CRÔNICO COM 1400W

O 1400W (Tocris Bioscience, Ellisville, MO, EUA), que é potente e
específico

inibidor

seletivo

da

iNOS,

foi

utilizado

na

dose

de

2mg/kg/animal/dia/ip, durante quatro dias (Grupo OVA-W) com início 30
minutos antes da sétima inalação de qualquer ovalbumina ou soro
fisiológico. Esta abordagem foi escolhida com base em dados anteriores
(Garvey et al.,1997; Prado et al., 2006). Uma vez que altas doses de 1400W
(50 mg/ kg ip) podem causar efeitos tóxicos, optamos por uma dose mais
baixa. A eficácia terapêutica desta dose já foi demonstrada previamente em
modelos experimentais (Garvey et al., 1997; Prado et al., 2006). Os animais
controles receberam o mesmo volume de i.p.de soro fisiológico.

3.4. ADMINISTRAÇÃO DE NOR-NOHA

O nor-NOHA (Nω-hidroxi-nor-L-arginina) é considerado um dos mais
potentes inibidores de arginase, como descrito por Meurs et al. (2002). Após
a coleta dos valores basais de resistência e elastância teciduais, nor-NOHA
(10M) foi adicionado ao banho de Krebs.
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3.5. PROTOCOLO

DE

AVALIAÇÃO

DE

MECÂNICA OSCILATÓRIA

DE

TECIDO

PULMONAR PERIFÉRICO - OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DO TECIDO

As fatias de tecido pulmonar periférico de cobaias, submetidas ao
protocolo de sensibilização descrito previamente, foram obtidas da região
subpleural medindo aproximadamente 10mm x 2mm x 2mm e foram
mantidas em solução orgânica de Krebs, borbulhada continuamente com
95% de O2 e 5% de CO2 (carbogênio) em um pH de 7,40, após terem sido
pesadas e seu comprimento de repouso (L0) medido.

Cada uma das pontas do fragmento foi colada com cianocrilato a um
pequeno clip metálico, fixado em um longo fio de aço de 0,5mm de diâmetro
e o conjunto foi suspenso verticalmente e mergulhado num banho de 15ml
de solução de Krebs, constantemente aerada com 95% de O2 e 5% de CO2,
contido em um recipiente de vidro (Figura 6). De um lado, uma das pontas
foi ligada a um transdutor de força (modelo 400A; Cambridge Technologies,
Watertown, MA, EUA), que opera em torno de 10g, com uma resolução de
200µg e uma complacência de 1µg/g.

A outra ponta atravessou um orifício na parte inferior do recipiente,
onde foi colocada uma gota de mercúrio, pois sua alta tensão superficial
previne a perda ou o extravasamento

da solução de Krebs contida no

recipiente, e foi conectada a um braço oscilatório de controle de alterações
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de comprimento (L) (Modelo 300B; Cambridge Technologies). Este braço é
capaz de determinar ponto a ponto, a excursão de 8mm e a resolução de 1
µm de comprimento, que conectado a um gerador (Modelo 3030; BK
Precision, Chicago, IL), controla a freqüência, amplitude e a forma de onda
da oscilação

A tensão (T) é gerada por intermédio do movimento do parafuso, que
efetua pequenos deslocamentos do transdutor de força. Os sinais de
comprimento e força são captados e filtrados lentamente (8-pole Bessel
902LPF; Frequency Devices, Haverhill, MA, EUA) com uma freqüência de
30Hz e feita a conversão da leitura analógica à digital por um conversor
(DT2801-A; Data Translation Inc, Marlborough, MA, EUA) sendo então,
gravados num programa de computador.

O tecido foi submetido a uma força de 2g por três vezes (“stress
relaxation”) retornando para uma força de 1 a 2g, com oscilação sinusoidal
de 2,5% do comprimento inicial e uma freqüência de 1Hz. Após 50 minutos
de estabilização (com trocas de Krebs a cada 15 minutos), foram obtidos os
dados de mecânica do tecido sob condições basais (por 5 minutos) e após
desafio com ovoalbumina a 0,1% no banho (por 10 minutos) para obtenção
de uma resposta máxima. (24). Os valores de elastância (Et) e resistência
(Rt) do tecido foram estimados por intermédio da equação de movimento,
descritas abaixo:
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T= El + R(l /t) + K (equação 1)
onde T é tensão, l é comprimento, l /t é a variação do comprimento por
unidade de tempo e K é uma constante que reflete a tensão de repouso. Os
resultados foram padronizados de acordo com o tamanho da fatia de tecido
pulmonar periférico. A área seccional transversal não estressada (A0) da
fatia de tecido pulmonar periférico foi obtida pela fórmula:
A0(cm2) = W0/ (p x Lr) (equação 2)
onde p é a densidade da massa do tecido tido como 1,06 g/cm³, W0 é o
peso úmido em gramas, e Lr é o comprimento em centímetros. Os valores de
Rt e Et foram multiplicados por Lr/A0. Foi analisada a porcentagem de
aumento da resistência (%Rt) e elastância (%Et) em relação á condição
basal (pré-desafio com OVA). Após a oscilação mecânica, as fatias de tecido
pulmonar periférico foram fixadas em formol 10% por 48 h e embebidos em
parafina para análise histológica.
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Figura 6– Aparato Experimental: equipamento de avaliação da mecânica
oscilatória do tecido pulmonar periférico. A fatia pulmonar subpleural retirada
de um dos pulmões foi suspensa em um aparato contendo solução de Krebs
(37° C, pH= 7,4), sendo submetida à oscilação constante por meio de um
transdutor de força e de um braço oscilatório que controla a frequência,
amplitude e a forma de onda da oscilação (por meio de um gerador). Os dados
de mecânica oscilatória obtidos foram convertidos em sinal digital, por meio de
um conversor, transformados em dados analógicos e analisados.

3.6 ANÁLISE MORFOMÉTRICA
A homogeneidade das amostras tira utilizado foi assegurada por
intermédio da medição da fração de componentes de tecido, utilizando o
método de contagem de pontos (Angeli et al., 2008; Nakashima et al., 2008;
Starling et al., 2009; Weibel, 2010). Utilizando uma grade de 100 pontos,
com uma área conhecida (62.500 mM de 400X) acoplado à ocular
microscópio (Figura 7) medimos a fração de parede brônquica, a de parede
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dos vasos sangüíneos e de parede alveolar, conforme o número de pontos
que caíram em qualquer uma destas estruturas, dividido pelo número total
de pontos que caíram na tira de tecido. As medições foram realizadas em 10
campos por lâmina, em 400x.

Figura 7. Esquema da avaliação morfométrica e histopatológica. Um retículo
composto de 50 retas e 100 pontos foi acoplado a ocular do microscópio.

3.6.1 IMUNOHISTOQUÍMICA PARA DETECÇÃO DE CÉLULAS I NOS POSITIVAS NO
SEPTO ALVEOLAR

A imunohistoquímica utilizada para a pesquisa do anticorpo em tecido
foi realizada pelo método Biotina-estreptavidina peroxidase para o anticorpo
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iNOS. Os cortes histológicos de 5 μm de espessura foram colocados em
lâminas silanizadas (3-aminopropil-trietoxi-silano-Sigma). As lâminas foram
desparafinadas e hidratadas e, na seqüência, o bloqueio da peroxidase
endógena com água oxigenada 10V 3% (7 vezes de 5 minutos cada). Foi
então feita a lavagem com água e PBS. A recuperação antigênica foi obtida
através de alta temperatura.

Após este período, as lâminas foram lavadas em PBS. Finalizada a
etapa dos bloqueios, a solução com o anticorpo primário iNOS título 1:400
(LabVision, NeoMarkers, Fremont CA, EUA) foi aplicada nos cortes
histológicos dos animais em estudo assim como nos controles, tanto positivo
quanto negativo (aplicado apenas BSA) e, em seguida, as lâminas foram
incubadas durante todo o período da noite. As lâminas então foram lavadas
em PBS e incubadas com o kit Vector ABC Elite (HRP, Vector Laboratories,
INC, Burlingame,CA, EUA). Após esta etapa, as lâminas foram lavadas em
PBS e seguiu-se a revelação pelo cromógeno 3,3 Diaminobenzidina (DAB)
(DakoCitomation, Carpinteria, CA, EUA).

As lâminas foram lavadas abundantemente em água corrente e
contra-coradas com Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha).
Em seguida, as mesmas foram lavadas em água corrente, desidratadas,
diafanizadas e montadas com resina para microscopia Entellan (Merck,
Darmstadt, Alemanha).
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QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE CÉLULAS INOS POSITIVAS PRESENTES
NOS

SEPTOS ALVEOLARES

A proporção de células positivas para iNOS foi determinada pelo
número de células em cada campo dividido pela área de tecido no aumento
de 1000x, por intermédio da técnica de contagem de pontos (Angeli et al.,
2008; Nakashima et al., 2008; Starling et al., 2009; Weibel, 2010). Foram
analisados 10 campos por corte, selecionados de forma randômica. Os
resultados foram expressos como células por unidade de área (10 4µm2).

nº de células nas quais incidiam pontos
Proporção de céls. no septo alveolar =

x 100

nº de pontos que incidiam no tecido alveolar

3.6.2 IMUNOHISTOQUÍMICA PARA DETECÇÃO

DA

E XPRESSÃO

DA

ARGINASE 2 E

NFKΒ

A técnica imunohistoquímica utilizada para a pesquisa da expressão
de arginase 2 e NFKB foi realizada pelo método biotina-estreptavidina
peroxidase. Os cortes histológicos a 3µm de espessura foram realizados em
lâminas silanizadas (3-aminopropil-trietoxi-silano-Sigma) e seguiu-se o
protocolo descrito.
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As lâminas foram desparafinadas e hidratadas e seguiu-se o bloqueio
da peroxidade endógena com água oxigenada (H2O2) 10V 3% ( 7 vezes de
5 minutos cada), seguiu-se a lavagem com água corrente e PBS. Para o
anticorpo da arginase 2 não foi necessária a recuperação antigênica. A
recuperação antigênica do NFKB foi realizada em panela de pressão
(Pascal), por 1 mim a 125°C, com tampão citrato pH:6,0. Após os bloqueios,
o anticorpo primário arginase 2, (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA), título
1:120, e o anticorpo primário, cód. SC-109, (Santa Cruz Biotechnology, CA,
EUA), título 1:50, foram diluídos em BSA e aplicados sobre os cortes e
controle de tecido, e incubadas por toda a noite. As lâminas então foram
lavadas em PBS e incubadas com anticorpo secundário (1 hora) e complexo
(30 min) pelo ABCKit Vectastain (Vector Elite PK-6105 (anti-cabra para
arginase) e (anti-coelho para NFkB ) em estufa 37°C.

Após esta etapa, as lâminas foram lavadas em PBS e seguiu-se
a revelação pelo cromógeno 3,3 diaminobenzidina (DAB - Dako K 3466). As
lâminas foram lavadas abundantemente em água corrente e contra-coradas
com Hematoxilina de Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha). Em seguida, as
mesmas foram lavadas em água corrente, desidratadas, diafanizadas e
montadas com resina para microscopia Entellan (Merck, Darmstadt,
Alemanha).
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3.6.3 IMUNOHISTOQUÍMICA PARA DETECÇÃO DA EXPRESSÃO DE PGF2

A imunohistoquímica para detecção do PGF2 (isoprostano 8) foi
realizada utilizando o anticorpo Anti-8-epi-PGF2 (Oxford Biomedical
Research, Rochester Hills, MI, EUA) com diluição de 1:500. Os blocos foram
desparafinados e lavados 7 vezes por 5 minutos com H 2O2 10V 3% para
inibir a atividade de peroxidase endógena. Após banhos em PBS e água, a
recuperação do antígeno foi realizada com tripsina por 20 minutos. Após
isto, 3 banhos de 3 minutos/cada em PBS foram realizados.

Os cortes foram incubados com anticorpo Anti-8-epi-PGF2 diluídos
em BSA durante toda a noite. Após lavagem em PBS, Vectastain ABC Kit
(Vector Elite PK- 6105, Burlingame, CA, EUA) foi usado como anticorpo
secundário e 3,3 diaminobenzidina (DAB) (Sigma Chemical Co., St. Louis,
MO, EUA) foi usado como cromógeno. Os cortes foram contra-corados com
hematoxilina de Harris (Merck, Rio de Janeiro, Brasil).

QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DE ARGINASE 2, NFKB E PGF2 NOS SEPTOS
ALVEOLARES :

A expressão da arginase 2, NFkB e PGF2 foi avaliada por
intermédio do programa Image Pro Plus (versão 4.5) (Prado et al, 2005;
2006), instalado em um microcomputador de padrão IBM acoplado a um

Dissertação de Mestrado - USP

Luciana Aristóteles

55

Materiais e Métodos

microscópio e câmera fotográfica digital. Em cada caso, foram capturadas 10
imagens em aumento de 400x vezes. Em cada imagem foi selecionada a
área de interesse e aplicado um filtro pré-montado, com base em um número
representativo de fotos, marcando as áreas positivas.
Para cada imagem foram coletados:
(1) área total;
(2) área positiva com base no padrão estabelecido;
(3) Densidade média de cor caracterizada pela média da intensidade
de cor do padrão RGB (0 a 255), sendo que valores maiores representam
áreas mais claras;
(4) Densidade óptica integrada (IOD) correspondente à densidade
média de cada objeto marcado multiplicado pela área do mesmo.

A divisão do valor da somas dos IODs de cada objeto pela área total
de positividade fornece um valor entre 0 e 255 correspondente a média
ponderada da intensidade de cor.

3.6.4 DETECÇÃO DA ATIVIDADE DE ARGINASE 2

Para a avaliação da atividade da arginase, os reagentes do kit
(BioAssay Systems - Arginase Assay Kit (DARG-200) foram utilizados a
uma temperatura ambiente. As amostras foram homogeneizadas em
eppendorf de 2 ml com 300 a 400 ul de tampão (Tris HCl 20 mM, pH 7,4,
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com PMSF 2 um) em polytron PTA 20S (Brinkmann Instruments modelo PT
10/35).

As soluções para os reagentes do kit foram: 1) tampão substrato: 5x4 volumes do tampão de arginina e 1 volume da solução Mn (para cada
quantificação foram necessários 10 ul do tampão substrato 5x); 2) reagente
uréia: iguais volumes do reagente A e B (1:1); 3) Curva de uréia: 24 ul de
uréia a 50 mg/dl em 176 ul de água.

Para a reação de arginase foi utilizado uma placa de 96 poços, 40 ul
da amostra que foi plaqueada e adicionado 10 ul do tampão substrato 5x.
Para os controles foi adicionado 40 ul da amostra (sem o tampão substrato
5x), e 50 ul de uréia à 1 mM. A placa foi incubada a 37°C por 2 horas.

Para interromper a reação da arginase foi adicionado 200 ul do
reagente uréia em todos os poços; 10 ul do tampão substrato 5x nos poços
das amostras (controle) onde não havia tampão; e por fim foi incubado por
60 minutos à temperatura ambiente. A leitura foi realizada à 430 nm.

QUANTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARGINASE 2

A determinação da atividade da arginase 2 envolveu a medida da
velocidade de reação. A velocidade da reação foi expressa em unidades (U).
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Uma unidade (U) de atividade corresponde a um micromol consumido por
minuto por mg de proteína. A atividade específica, portanto foi expressa em
termos de atividade por miligrama de proteína (U/mg).

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada através do programa Sigma Stat
(Jandel Corporation, San Rafael, CA, EUA) sendo os valores expressos
como média e erro padrão e representados em gráficos de barras paralelas.

Os resultados foram avaliados pela Análise de Variância One-Way
Analysis e as comparações múltiplas entre os grupos foram feitas usando o
método Holm-Sidak. A correlação de Spearman foi utilizada para
comparações entre os dados morfométricos e os dados funcionais. Foi
considerado estatisticamente significativo um p<0,05 para todas as análises
(Zar,1984).
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4.1 MEDIDAS DE MECÂNICA OSCILATÓRIA:

Não houve diferença na resistência tecidual (Rt) basal e na elastância
tecidual (Et) basal entre os grupos estudados. As Figuras 8 e 9 mostram os
valores de média e erro padrão do percentual de aumento da resistência e
elastância tecidual (respectivamente), após desafio com antígeno em
relação ao basal. Os animais expostos à ovalbumina apresentaram um
aumento na Rt% (104,44±16,28%) e Et% (84,22±12,43%) em comparação
com os grupos controle (Rt%: 11,23±3,28%; Et%: 6,65±1,96%, p<0,001 para
todas as comparações).

Nos animais sensibilizados, o tratamento com nor-NOHA diminuiu
tanto a Rt% (23,82±8,60%) quanto a Et% (21,00± 8,73%) em comparação
com o grupo OVA (p<0,001). A administração 1400W em animais expostos à
ovalbumina reduziu a Rt% (43,05±9,86%) e Et% (34,82±8,61%) em
comparação aos grupos OVA e SAL (p<0,001). No grupo sensibilizado, a
administração de nor-NOHA e tratamento com 1400W em animais expostos
à ovalbumina reduziu a Rt% (42,93±10,70%) e Et% (31,44±8,68%) em
relação ao grupo OVA (p<0,001). No entanto, não houve diferenças entre os
grupos OVA-NOR e OVA-NOR-W, tanto em relação a Rt% quanto a Et%.
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Figura 8. Valores do percentual de aumento da resistência tecidual (Rt%)
após a exposição ao antígeno (grupos: OVA,OVA-NOR,OVA-W e OVANOR-W) ou salina (grupo SAL). Os valores estão expressos em média e erro
padrão. *p<0,001 comparativamente aos demais grupos.
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Figura 9. Valores do percentual de aumento de elastância tecidual (Et%)
1
após após a Plot
exposição
ao antígeno

(grupos: OVA,OVA-NOR,OVA-W e

OVA-NOR-W) ou salina (grupo SAL). Os valores estão expressos em média
e erro padrão. *p<0,001 comparativamente aos demais grupos
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4. 2. ANÁLISE MORFOMÉTRICA

Não houve diferenças significativas entre o conteúdo de alvéolos, vias
aéreas e vasos nas fatias de tecido pulmonar periférico, entre os cinco
grupos experimentais.(Tabela 3).

Tabela 2. Proporção de alvéolos no fragmento de tecido pulmonar
periférico nos cinco grupos experimentais. Os valores foram expressos em
porcentagens (média  erro padrão).

Grupos Experimentais

Proporção de alvéolos

SAL

93,05 ±1,15%

OVA

90,47±0,48%

OVA-NOR

92,03± 0,29%

OVA-W

90,28±0,63%

OVA-NOR-W
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4.3. MEDIDAS DE E XPRESSÃO DE ARGINASE 2

A figura 10 mostra os valores de média e erro padrão da avaliação da
expressão de arginase 2 Houve um aumento na expressão de arginase 2
em animais expostos à ovalbumina em comparação com os expostos à
solução salina (18,45±1,22% e 8,88±1,26%, respectivamente, p<0,001). Os
animais expostos à ovalbumina que receberam nor-NOHA (grupo OVANOR) apresentaram menor expressão de arginase 2 (10,23±0,78%) em
comparação aos animais expostos ovalbumina (grupo OVA, p<0,001). Os
animais expostos à ovalbumina que receberam 1400W e nor-NOHA
apresentaram menor expressão de arginase 2 no tecido pulmonar em
comparação

aos

animais

OVA-W

(7,73±0,78%

e

13,88±1,54%,

respectivamente, p<0,001). No entanto, não houve diferenças entre os
grupos OVA-NOR e OVA-NOR-W.
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Figura 10. Valores da porcentagem de expressão de arginase 2 nos septos
alveolares dos cinco grupos experimentais. *p<0,001 comparativamente aos
grupos

SAL,

OVA-NOR,

OVA-W,

e

OVA-NOR-W.

**p<0,001

comparativamente ao grupo OVA-NOR-W.
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4.4. MEDIDAS DE ATIVIDADE DE ARGINASE 2

A Figura 11 mostra os valores de média e erro padrão da avaliação da
atividade de arginase 2. Houve um aumento na atividade de arginase 2 em
animais expostos à ovalbumina em comparação com os expostos à solução
salina (8,89±1,11 mU/mg e 4,98±0,15 m/U/mg, respectivamente, p<0,05). Os
animais expostos à ovalbumina que receberam nor-NOHA (grupo OVANOR) apresentaram menor atividade de arginase 2 (4,09±0,66 mU/mg) em
comparação aos animais expostos à ovalbumina (p<0,05). Os animais
expostos à ovalbumina que receberam tratamento com 1400W e nor-NOHA
apresentaram menor atividade de arginase 2 no tecido pulmonar em
comparação aos animais OVA-W (3,71±0,60 mU/mg e 7,96±2,13 mU/mg,
respectivamente, p<0,05). No entanto, não houve diferenças entre os grupos
OVA-NOR e OVA-NOR-W.
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Figura 11. Valores de atividade de arginase 2 nos septos alveolares dos
cinco grupos experimentais. *p<0,05 comparativamente aos grupos SAL,
OVA-NOR e OVA-NOR–W. Não houve diferenças entre os grupos OVA e
OVA-W.
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4.5. AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CÉLULAS INOS POSITIVAS

A Figura 12 mostra o número de células iNOS positivas no septo
alveolar dos cinco grupos experimentais. Os animais expostos à ovalbumina
mostraram um aumento no número de células iNOS positivas no septo
alveolar (35,84±2,71 células/104μm2) em comparação com animais expostos
à solução salina (7,08±0,67 células/104μm2, p<0,001). Os animais expostos
à ovalbumina que receberam nor-NOHA (OVA-NOR) apresentaram uma
redução no número de células iNOS positivas (10,22±0,78 células/104μm2)
em comparação aos expostos à ovalbumina (grupo OVA, p<0,001). O
tratamento com 1400W reduziu o número de células iNOS positivas em
animais sensibilizados (grupo OVA-W) em comparação àqueles expostos à
ovalbumina (p<0,001). Os animais expostos à ovalbumina que receberam
1400W e nor-NOHA apresentaram uma redução do numero de células iNOS
positivas no tecido pulmonar em comparação aos animais OVA-W
(12,32±0,63 e 28,26±2,18 células/104μm2, respectivamente, p<0,001). No
entanto, não houve diferenças entre os grupos OVA-NOR e OVA-NOR-W.
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Figura 12. Valores do número de células iNOS-positivas nos septos
alveolares dos cinco grupos experimentais. *p<0,001 com os grupos SAL,
OVA-NOR, OVA-W, e OVA-NOR-W. **p<0,001 comparativamente ao grupo
OVA-NOR-W.
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4.6. MEDIDAS DE AVALIAÇÃO DE E XPRESSÃO DE ISOPROSTANO PGF2

A Figura 13 mostra os valores de média e erro padrão da
porcentagem de expressão de isoprostano PGF2 nos cinco grupos
experimentais. Observamos um aumento da expressão de isoprostano
PGF2 no septo alveolar de cobaias expostas à ovalbumina (10,14±0,79%)
em comparação com aqueles expostos apenas salina (3,77±0,36%). Os
animais expostos à ovalbumina que receberam nor-NOHA (grupo OVANOR)

mostraram

uma

menor

expressão

de

isoprostano

PGF2

(4,93±0,43%) em comparação aos expostos apenas à ovalbumina
(p<0,001). Os animais expostos à ovalbumina que receberam 1400W e norNOHA mostraram uma menor expressão de isoprostano PGF2 no septo
alveolar em comparação com os animais do grupo OVA-W (0,77±0,24% e
2,79±0,27%, respectivamente, p<0,001). Houve uma redução de expressão
de isoprostano PGF2 no septo alveolar do grupo OVA-NOR-W em relação
ao grupo OVA-NOR (p<0,001).
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Figura 13. Valores da percentagem de expressão de isoprostano PGF2α.
*p<0,001 aos grupos SAL, OVA-NOR, OVA-W e OVA-NOR-W. **p<0,001
comparativamente ao grupo OVA-NOR-W.
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4.7. MEDIDAS DE EXPRESSÃO DE NF-kB

A Figura 14 mostra o percentual de expressão de NF-kB no septo
alveolar de animais dos cinco grupos experimentais. Os animais expostos à
ovalbumina mostraram um aumento na expressão NF-kB no conteúdo do
septo alveolar

(14,60±0,42%) em comparação aos animais expostos à

solução de salina (6,09±0,40%, p<0,001). Os animais expostos à
ovalbumina que receberam nor-NOHA (OVA-NOR) mostraram uma redução
de expressão de NF-kB (6,09±0,64%) em comparação com os animais
expostos à ovalbumina (p<0,001). O tratamento com 1400W diminuiu a
expressão de NF-kB em animais sensibilizados (OVA-W grupo) em
comparação com aqueles expostos à ovalbumina (p<0,001). Os animais
expostos à ovalbumina que receberam 1400W e nor-NOHA apresentaram
menor expressão de NF-kB no septo alveolar em comparação com os
animais do grupo OVA-W (4,50±0,49% e 12,27±0,45%, respectivamente,
p<0,001). No entanto, não houve diferenças entre os grupos OVA-NOR e
OVA-NOR-W.
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Figura 14. Valores da proporção do volume de expressão de NF-kB nos
septos

alveolares

dos

cinco

grupos

experimentais.

*p<0,05

comparativamente aos grupos SAL, OVA-NOR, OVA-W e OVA-NOR-W.
**p<0,001 comparativamente aos animais do grupo OVA-NOR-W.
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4.8. ANÁLISE DESCRITIVA

A Figura 15 mostra microfotografias representativas de tecido
pulmonar distal de cobaias dos cinco grupos experimentais submetidos às
colorações imunohistoquímicas para detecção de arginase 2 e iNOS. O
grupo controle apresentou quantidades escassas de expressão de arginase
2 e células iNOS positivas em seções do tecido alveolar, coincidindo com a
manutenção da histoarquitetura dos septos alveolares. Por outro lado, o
parênquima pulmonar distal dos animais tratados com veículo e expostos à
ovalbumina mostraram um aumento de arginase 2 e nas células iNOS
positivas. Os tratamentos isolados com 1400W e nor-NOHA em animais
expostos à ovalbumina reduziram todos estes parâmetros em relação ao
observado no grupo OVA.
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Figura 15. Amostras de tecido pulmonar de cobaias obtidos a partir de
animais controles (painéis A e B), expostos à ovalbumina e tratados com
veículo (painéis C e D), expostos à ovalbumina e que receberam nor-NOHA
(painéis E e F), expostos à OVA e tratados com 1400W (painéis G e H) e
expostos à ovalbumina que foram tratados com 1400W e que receberam
nor-NOHA no banho (painéis I e J). Os cortes foram submetidos à análise
imunohistoquímica para detecção de arginase 2 (painéis A,C,E,G e I - x400),
iNOS (painéis B,D, F,H e J- x1000).
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A Figura 16 mostra microfotografias representativas de tecido
pulmonar distal de cobaias dos cinco grupos experimentais submetidos às
colorações imunohistoquímicas para detecção de NF-kB e isoprostano
PGF2. O grupo controle apresentou quantidades escassas de NF-kB e
isoprostano PGF2 em seções do tecido alveolar, coincidindo com a
manutenção da histoarquitetura dos septos alveolares. Por outro lado, o
parênquima pulmonar distal dos animais tratados com veículo e expostos à
ovalbumina mostraram um aumento na expressão de NF-kB e isoprostano
PGF2. Os tratamentos isolados com 1400W e nor-NOHA em animais
expostos à ovalbumina reduziram todos estes parâmetros em relação ao
observado no grupo OVA. A associação de ambos os tratamentos (grupo
OVA-NOR-W) contribuiu para uma redução mais intensa da expressão de
isoprostano PGF2 em relação ao grupo OVA-W.
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Figura 16. Amostras de tecido pulmonar de cobaias obtidos a partir de
animais controles (painéis K e L), expostos à ovalbumina e tratados com
veículo (painéis M e N), expostos à ovalbumina e que receberam nor-NOHA
(painéis O e P), expostos à OVA e tratados com 1400W (painéis Q e R) e
expostos à ovalbumina que foram tratados com 1400W e que receberam
nor-NOHA no banho (painéis S e T). Os cortes foram submetidos à análise
imunohistoquímica para detecção de NF-kB (painéis K,M,O,Q e S- x400), e
isoprostano PGF2 (painéis L,N,P,R e T- x400).
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Demonstramos em cobaias com inflamação pulmonar crônica que
houve um aumento na expressão de arginase 2, células positivas iNOS e
estes resultados foram associados à constrição do parênquima pulmonar
distal. A expressão aumentada da iNOS contribui para a ativação da via de
estresse oxidativo com formação de isoprostano PGF2α, que tem um efeito
pró-contrátil. Além disso, sugerimos que o mecanismo envolvido na ativação
das vias arginase 2 e iNOS pode estar, provavelmente, relacionado com a
modulação da expressão NF-kB.

O tratamento com nor-NOHA ou 1400W isoladamente em animais
expostos à ovoalbumina atenuou a resposta de elastância e resistência
teciduais após desafio antigênico, reduzindo o número de células iNOS
positivas, o conteúdo de PGF2, arginase 2 e NF-kB no septo alveolar.
Porém a atividade da arginase 2 só foi reduzida nos grupos que foram
tratados com nor-NOHA e

na associação de 1400W e nor-NOHA.

Finalmente, foi demonstrado que a associação de ambos os inibidores
(1400W e nor-NOHA) potencializam a redução de isoprostano PGF2α e da
expressão de NF-kB neste modelo animal.

As eficácias destes protocolos de tratamento foram demonstradas,
visto que houve uma redução significativa do número de células iNOS
positivas e do conteúdo de arginase 2 no tecido pulmonar de animais
expostos

à

ovalbumina

e

tratados

com

1400W

respectivamente. Confirmamos estudos anteriores que
Dissertação de Mestrado - USP

e

nor-NOHA,

sugeriam

que

a

Luciana Aristóteles

81

Discussão

administração

de 1400W apresenta uma seletividade in vivo para iNOS

(Garvey et al., 1997) e que o nor-NOHA é um inibidor potente e seletivo de
arginase 2 (Custot et al., 1996; Benson et al., 2011).

É importante considerar que, pela primeira vez, em um modelo animal
de inflamação alérgica crônica, foi demonstrado que houve um aumento na
expressão de arginase 2 no parênquima pulmonar distal. Uma série de
estudos têm relatado um aumento na atividade arginase nas vias aéreas,
tanto em modelo agudo como crônico de inflamação alérgica pulmonar
(Maarsingh et al., 2005; 2007a; 2009; Meurs et al., 2000). O aumento da
atividade de arginase e / ou da sua expressão também tem sido
demonstrada em outros modelos animais, utilizando diferentes antígenos em
diferentes espécies (Maarsingh et al., 2008; Abe et al., 2006).

Em vias aéreas de asmáticos, a expressão de iNOS é marcadamente
aumentada por citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e de IFN-ɣ,
predominantemente em células inflamatórias e no epitélio das vias aéreas
(Hamid et al.,1993; Asano et al.,1994; Barnes et al.,1998). Este aumento da
iNOS está associada a eosinofilia, à hiperreatividade das vias aéreas e ao
aumento de NO no ar exalado (Ricciardolo et al., 2004; Kharitonov et al.,
1994, 2000; Prado et al., 2011).

Prado et al. (2005, 2008) também encontraram uma redução de
células iNOS e nNOS positivas após o tratamento com um inibidor específico
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da iNOS e pelo L-NAME. No entanto, poucos autores avaliaram os efeitos da
inibição do óxido nítrico sintase na modulação das respostas inflamatórias e
funcionais que ocorrem no parênquima pulmonar com uma resposta
inflamatória crônica (Angeli et al., 2008; Starling et al., 2009).

Alguns estudos também sugeriram que a atividade da arginase pode
afetar a reatividade das vias aéreas proximais (Meurs et al., 2003;
Zimmermann; Rothenberg, 2006; Maarsingh et al., 2009). O primeiro estudo,
envolvendo a avaliação da arginase na fisiopatologia da asma, foi descrito
por Meurs et al. (2000). Usando preparação de anéis traqueais perfundidos
de cobaias tratadas com um potente e específico inibidor da arginase, o nωhidroxi-nor-l-arginina (nor-NOHA), os autores demonstraram uma inibição da
constrição induzida pela metacolina de forma dose-dependente e que foi
revertida pela L-NAME. Isto indicou que a arginase está envolvida na
modulação da resposta das vias aéreas, provavelmente pela limitação da
ação broncodilatadora das cNOS.

Maarsingh et al. (2006) demonstraram que de forma semelhante ao
nor-NOHA, a L-arginina exógena restaurou o relaxamento das vias aéreas
em cobaias após a reação alérgica imediata. Os resultados demonstraram
que a atividade endógena da arginase atenua os efeitos das vias nervosas,
mediadas pelo sistema iNANC. Este efeito depende da inibição da geração
de NO, provavelmente limitando a disponibilidade a L-arginina para cNOS.
Outro inibidor específico da arginase 2, o 2(S)-aminoboronohexanoico ácido
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ou (ABH) foi capaz de reverter a hiperresponsividade presente na reação
alérgica imediata e tardia

após

o

desafio

com a histamina em um

modelo de asma alérgica aguda, provavelmente relacionado ao aumento da
produção de NO (Maarsingh et al., 2008).

De Boer et al. (1996), utilizando um modelo de asma alérgica em
cobaias, investigaram o papel do óxido nítrico na hiperresponsividade das
vias aéreas após indução da reação alérgica asmática imediata, examinando
os efeitos de um falso substrato para todas as óxido nítrico sintases (LNAME) na responsividade à metacolina e histamina de traquéias isoladas de
animais sensibilizados. Os autores também demonstraram que a deficiência
de NO contribuiu para a indução da hiperresponsividade das vias aéreas
após a reação alérgica imediata por alérgenos.

Angeli et al. (2008) analisaram as respostas de mecânica oscilatória
do pulmão distal de cobaias com inflamação pulmonar crônica. Os autores
observaram que os animais sensibilizados e tratados com L-NAME tiveram
uma redução, tanto na resistência como na elastância do tecido pulmonar
após o desafio antígeno.

Starling et al. (2009), avaliando as alterações funcionais do pulmão
distal induzido pela inflamação crônica, constaram que o tratamento com
1400W diminuiu a resposta tanto da elastância como da resistência tecidual
em animais expostos à ovalbumina. Em conjunto, esses estudos mostraram
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que o óxido nítrico contribui para a constrição do parênquima pulmonar
neste modelo experimental. É possível também que haja uma diminuição
da produção de NO broncodilatadora, presumivelmente pela competição
com cNOS para o substrato comum, L-arginina, como já sugerido por outros
estudos anteriormente discutidos (Meurs et al.,2000; Maarsingh et al., 2005).

Nos pulmões, as isoenzimas constitutivas (cNOS) são expressas
principalmente em células endoteliais (eNOS), em nervos inibitórios nãoadrenérgicas não-colinérgicas (nNOS) e em células epiteliais (nNOS e
eNOS) (Fischer et al.,1993; Asano et al.,1994). No entanto, no presente
estudo não avaliamos a modulação da expressão de enzimas constitutivas
de óxido nítrico, a fim de confirmar se a inibição de iNOS ou arginase 2
poderia contribuir para um aumento na expressão de cNOS. Há evidências
na literatura que a inibição de uma das óxido nítrico sintases possa interferir
na expressão das demais (Meurs et al., 2002; Ricciardolo et al., 2004).

Prado et al. (2005) estudaram os efeitos da inibição aguda da
produção de óxido nítrico em um modelo de inflamação crónica das vias
aéreas em cobaias. Os autores demonstraram que a inibição crônica e
inespecífica da produção de NO, por meio do LNAME, resultou em intensa
broncoconstrição basal após estímulo antigênico, particularmente em vias
aéreas proximais, além de reduzir o número de células mononucleares, a
formação de edema peribrônquico e de aumentar a deposição de fibras
colágenas na parede das vias aéreas distais. Por outro lado, a inibição
Dissertação de Mestrado - USP

Luciana Aristóteles

85

Discussão

específica

e

seletiva

de

iNOS,

por meio

do

1400W, reduziu a

broncoconstrição, a inflamação e o processo de remodelamento brônquico
em modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica em cobaias.

Além disso, NO derivado da eNOS foi capaz de inibir a inflamação
das vias aéreas pela ativação da supressão do NF-kB, inibindo assim tanto
a expressão de iNOS quanto a produção de citocinas inflamatórias
(Thomassen et al.,1997).

De Boer et al. (1996) demostraram, em modelo de asma alérgica de
cobaias, que a deficiência de NO broncodilatador derivado da cNOS
contribui para a hiperresponsividade das vias aéreas, e que esta deficiência
é devido a uma limitação da L-arginina como substrato para cNOS
Diferentes mecanismos poderiam explicar esta limitação. Um mecanismo
envolve inibição da absorção celular de L-arginina pelos transportadores
catiónicos específicos para aminoácidos, incluindo a proteína básica
principal eosinofílica (Meurs et al.,1999). Um segundo mecanismo seria uma
redução da biodisponibilidade de L-arginina, devido à atividade da arginase,
que hidrolisa L-arginina em L-ornitina e ureia (Maarsingh et al., 2009).

Demonstramos que os animais expostos à ovalbumina mostraram um
aumento no número de células iNOS positivas no septo alveolar

em

comparação com animais expostos à solução salina. Os animais que foram
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tratados com nor-NOHA associada ou não ao 1400W mostraram uma menor
quantidade de células iNOS positivas no tecido pulmonar. Considerando que
a L-arginina é o substrato comum para ambas óxido nítrico sintases bem
como as arginases, é possível que o bloqueio de uma destas vias
enzimáticas possa afetar a outra pela concorrência para o mesmo substrato
(Meurs et al., 2002;. Ricciardolo et al., 2004; Maarsingh et al., 2006).

No presente estudo, avaliamos os efeitos da inibição da arginase em
alterações funcionais do parênquima pulmonar distal. Demonstramos que o
nor-NOHA diminuiu o aumento máximo na resistência e da elastância
teciduais após desafio com ovalbumina em animais sensibilizados,
sugerindo que arginase contribui para a modulação da hiperresponsividade
específica neste modelo experimental.

Uma possibilidade para explicar estes resultados podem estar
relacionados a um efeito de nor-NOHA na modulação da via iNOS devido à
competição do NOHA, que ainda não foi precisamente descrita. Outra
hipótese é que, durante o período do experimento, no qual as fatias do
pulmão distal estavam em contato com nor-NOHA, houve uma diminuição na
expressão NF-kB, com uma conseqüente diminuição da expressão de
arginase 2 e iNOS. Isto levaria a uma redução da ativação das vias de
estresse oxidativo, as quais contribuem para a constrição pulmonar.

Para testar esta hipótese, avaliamos a expressão de NF-kB no pulmão
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distal neste estudo.Demonstramos que o tratamento com 1400W ou norNOHA diminuiu a expressão NF-kB em animais sensibilizados e houve
potencialização da redução do NF-kB com a associação das duas drogas,
comparativamente ao grupo tratado com 1400W. Neste sentido, Ckless et al.
(2007) também mostraram que a ativação de NF-kB pode induzir um
aumento das NOS e arginase.

Demonstramos também que houve uma redução de isoprostano
PGF2α em animais expostos à ovalbumina que receberam nor-NOHA ou
1400W. Ogino et al., (2011) demonstraram que o nível sérico de arginase 2
isoprostano PGF2α em indivíduos saudáveis,

foi associado com o de

podendo se tornar um novo biomarcador precoce para a previsão da
ativação da via do estresse oxidativo. Esses achados também corroboram a
idéia de que não só a iNOS, mas também a ativação da via da arginase,
aumentam a resposta de estresse oxidativo podendo ter efeitos prejudiciais
na estrutura do tecido do pulmão, como demonstrado previamente (Angeli et
al., 2008;. Starling et al., 2009).

Outro ponto a ser discutido é que a associação de ambos os
inibidores potencializou a redução do isoprostano PGF2α, sem contudo
modificar a

mecânica

oscilatória.

Considerando

a

importância

dos

isoprostanos como agentes contráteis, esperávamos que houvesse um
efeito mais proeminente na mecânica pulmonar em animais que receberam
os dois inibidores. Além disso, De Boer et al. (2001) mostraram que o
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aumento da formação de peroxinitritos, elementos pró-inflamatórios e prócontráteis, desempenha um papel importante na hiperresponsividade. É
possível que, para efetivamente reduzas respostas de mecânica oscilatória
pulmonar, possam ser necessárias doses maiores de inibidores. Outra
possibilidade é que a mecânica pulmonar distal, seja também modulada por
outra vias, particularmente por outros mecanismos inflamatórios, para as
quais o inibidor da arginase 2 seja menos efetivo.

Embora tivéssemos mencionado anteriormente algumas limitações do
presente estudo, pretendemos também apontar que os resultados obtidos
em modelos animais têm de ser cuidadosamente transpostos para os seres
humanos. No entanto, é importante lembrar que as cobaias são um dos
melhores modelos animais para estudar a asma, visto que a sua anatomia
pulmonar é similar aos seres humanos, e algumas das características da
asma humana, como processo inflamatório eosinofílico e a presença de
remodelamento (Tibério et al., 1997, Ricciardolo et al., 2008).

Outro ponto a ser considerado é que avaliamos apenas os efeitos da
inibição da arginase 2 no parênquima pulmonar distal. Na verdade, mais
estudos precisam ser realizados com o tratamento crônico com inibidores da
arginase 2 em animais intactos. Neste sentido, nossa principal limitação para
realizar esse tratamento esteve relacionada ao alto custo desta droga.
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Deste modo, no parênquima distal em cobaias com inflamação
crônica pulmonar, concluímos que houve aumento de células iNOS positivas
da expressão de PGF2, NF-kB, e arginase 2 no tecido pulmonar periférico.
Além

disso,

houve

aumento

da

constrição

do

parênquima

distal,

representado pelo aumento da Rt e Et após desafio antigénico.

Nos animais sensibilizados o tratamento com o inibidor da iNOS
atenuou a mecânica tecidual, o aumento de células iNOS positivas, a
expressão de isoprostano PGF2, de arginase 2 e de NF-kB no septo
alveolar. A inibição de iNOS não reduziu a atividade da arginase 2.

A inibição da arginase 2 neste modelo de inflamação alérgica crônica
atenuou a mecânica tecidual, o aumento de células iNOS positivas, a
expressão de isoprostano PGF2, de arginase 2 e de NF-kB no septo
alveolar.

A associação dos dois tratamentos (nor-NOHA e iNOS) potencializou
a redução da expressão de isoprostano PGF2, controlando a resposta de
estresse oxidativo.

O presente estudo sugere que a inibição destas vias enzimáticas pode
representar uma estratégia futura para o tratamento de pacientes com asma
grave e de difícil controle.
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