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RESUMO 

 

A hidroquinona (HQ) é um composto fenólico obtido a partir da 

metabolização endógena do benzeno, está presente no cigarro, medicamentos, 

reveladores fotográficos, alimentos e plantas medicinais. Temos demonstrado 

que a intoxicação experimental de ratos à HQ compromete a migração de 

leucócitos para o pulmão na vigência de resposta inflamatória alérgica ou 

inespecífica. O presente trabalho visou avaliar os efeitos da HQ sobre 

atividades da célula endotelial e de neutrófilos envolvidas na inflamação.  

Culturas primárias de células endoteliais da rede microcirculatória 

obtidas do músculo cremaster de ratos Wistar, machos, foram tratadas com HQ 

(10 ou 100 µM, 2 horas) e posteriormente incubadas ou não com LPS de E. coli 

(LPS; 2 µg/mL). Neutrófilos obtidos da cavidade peritoneal de ratos Wistar, 4 

horas após a injeção local de glicogênio de ostra (10 mL, 1%) , foram tratados 

com HQ (5 ou 10 µM, 1 hora) e, em seguida, foram incubados ou não com LPS 

(5 µg/mL). Células controles receberam volumes equivalentes dos veículos da 

HQ e do LPS. 

Os dados obtidos mostram que o tratamento com a HQ não induziu 

necrose ou apoptose em ambos os tipos celulares; reduziu a produção de NO 

pela célula endotelial e por neutrófilos, por bloqueio das atividades das óxido 

nítrico sintases; reduziu a expressão gênica e protéica de TNF-α, IL-6 e IL-1β 

induzida pelo LPS em neutrófilos, possivelmente decorrente de redução da 

translocação nuclear do NFκB; por outro lado aumentou a expressão gênica e 

protéica basal  de TNF-α, IL-1β, ICAM-1, PECAM-1 e VCAM-1, bem como a 

translocação nuclear do NF-ĸB; reduziu a atividade fagocítica e microbicida de 

neutrófilos frente a Candida albicans; não afetou a  expressão gênica da 

CYP2E1 em ambos os tipos celulares, mas aumentou a expressão gênica de 

MPO em neutrófilos.  

Em conjunto, os dados permitem concluir que a HQ atua diferentemente 

nos dois tipos de células estudadas, ativando e inibindo propriedades 
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inflamatórias na célula endotelial e nos neutrófilos, respectivamente. É possível 

as ações sobre os neutrófilos possam contribuir, pelo menos em parte, pela 

redução da migração celular durante a resposta inflamatória observada após 

exposição in vivo à HQ. 
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ABSTRACT 
 
 
 Hydroquinone (HQ) is a fenolic compound obtained after benzene 

metabolism, it is a component of cigarette, medicines, photographic developer, 

and it is also finding in some foods and medicinal herbs. Our research group 

has been shown that rats in vivo exposed to HQ present impaired leukocyte 

migration into lung during allergic or non-specific inflammation. In the present 

study, we investigate the effects of HQ on functional activities of neutrophils and 

endothelial cells (EC) involved in inflammation. 

Primary cultured EC was obtained from microcirculatory network of male 

Wistar rats, and treated with HQ (10 or 100 µM, two hours). After the treatments, 

EC was incubated in presence or absence of lipopolissacharide of E. coli (LPS; 

2 µg/mL). Peritoneal neutrophils obtained four hours after local injection of 

oyster glycogen (10 mL, 1%) were incubated with HQ (5 or 10  µM, one hour) 

and in sequence it was incubated in presence or absence of LPS (5 

µg/mL) .Control cells were cultured with equivalent volumes of HQ and LPS 

vehicle. 

Results obtained showed that treatment with HQ did not induce 

apoptosis or necrosis in both types of cells; impaired NO production by 

endothelial cells and neutrophils dependent on blockade of Ca+2-dependent and 

independent NOS activity; decreased gene and protein expression of TNF-α, IL-

6 and IL-1β in neutrophils induced by LPS, possibly due to reduced nuclear 

translocation of the NF-ĸB. On the other hand, HQ treatment enhanced basal 

protein and gene expression of TNF-α, IL-1 β, ICAM-1, PECAM-1 and VCAM-1 

and the nuclear translocation of NF-ĸB; impaired Candida albicans phagocytic 

and killing indexes; did not affect the gene expression of CYP2E1 in both types 

of cell, but increased the gene expression of MPO in neutrophils. 

Taken together, results obtained show that HQ acts differently in the two 

types of cells studied, activating and inhibiting inflammatory properties in 

endothelial cells and neutrophils, respectively. Actions on neutrophils may 

contribute, at least in part, on the reduced leukocyte recruitment during in vivo 

HQ exposure. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Fontes de exposição à Hidroquinona  

A hidroquinona (HQ) é um composto fenólico obtido a partir da 

biotransformação do benzeno, além de ser componente do cigarro de tabaco, 

de medicamentos, de agentes químicos usados como reveladores fotográficos 

e estar presente em alguns alimentos e plantas medicinais (DEISINGER et 

al.,1996, RDC n.º 79, 2000, DO CÉU SILVA et al., 2003, para revisão ver 

NORDLUND et al., 2006, LEE et al., 2007). 

Diante das várias fontes de exposições à HQ apontadas acima, 

podemos destacar algumas com maior relevância como; a fumaça do cigarro 

de tabaco; a utilização de benzeno em indústrias; como componente da 

gasolina e em laboratórios de revelação fotográfica (DO CEU SILVA et al., 

2003; LEE et al., 2007). 

O hábito de fumar consiste em uma forma importante de exposição à HQ, 

uma vez que esta é componente do alcatrão, além do cigarro possuir benzeno 

(COUTRIM et al., 2000). É importante ressaltar as quantidades de HQ e 

benzeno liberadas pela fumaça de um único cigarro: cerca de 72,2 a 183,5µg 

de HQ ou 46,3 a 272µg de benzeno. Desta forma, há evidências de exposição 

significativa à HQ em fumantes ativos e passivos (RDC nº 105, 2001). A 

literatura mostra que o consumo de um único cigarro leva à absorção de 30 mg 

de benzeno. Se considerarmos um fumante ativo, que consome 20 cigarros 

diariamente, a concentração de HQ endógena é consideravelmente elevada 

(COUTRIM et al., 2000). 

A exposição involuntária ao cigarro em ambientes fechados é 

significativa, como demonstra a Figura 1A. Um estudo realizado pela Secretaria 

de Estado da Saúde na cidade de São Paulo (2009), avaliou pessoas não 

fumantes expostas regularmente à fumaça do tabaco, e revelou que 35,9% têm 

concentrações de monóxido de carbono compatíveis às de indivíduos fumantes. 

A Figura 1B mostra que do total de avaliados, cerca de 18% apresentaram 

valores compatíveis a de fumantes leves (que consomem menos de um maço 

de cigarros por dia), 15,27% apresentaram concentrações compatíveis  a de 
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fumantes médios (menos de dois maços de cigarros diários) e 2,29% 

apresentaram níveis similares a de fumantes pesados (mais de dois maços por 

dia). Desta forma, a exposição de indivíduos não fumantes à fumaça do cigarro 

pode causar uma série de doenças, sendo que algumas podem ocasionar 

morte (BRASIL, SECRETARIA DA SAÚDE, 2009).  

 

 

 

Figura 1. Exposição à fumaça do cigarro por indivíduos não-fumantes. 
 (Adaptado da BRASIL, Secretaria da Saúde, 2009). 

 

Apesar do benzeno ser um solvente de uso controlado (ACORDO DO 

BENZENO, 1996), estima-se que a utilização global média de benzeno é de 32 

milhões de toneladas/ano, (TEMPORÃO, 2004). Só nos Estados Unidos, a 

emissão de benzeno anual chega a aproximadamente 3 x 106 toneladas 

(GILLIS et al., 2007), proveniente tanto dos processos industriais, quanto das 

emissões pelos veículos automotivos. Segundo a CETESB, a queima dos 

combustíveis contribuem efetivamente para a poluição do ar.  Em São Paulo, a 

queima diesel, gasolina e álcool liberam uma série de substâncias na 

atmosfera, como os hidrocarbonetos, nos quais o benzeno está situado. Desta 

forma, a exposição ao benzeno ainda pode conferir importância na exposição 

ambiental e ocupacional (COUTRIM et al., 2000; MINISTÉRIO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2003). Atualmente o benzeno ainda é utilizado como 

matéria-prima dentro da indústria petroquímica, na síntese de substâncias 

químicas básicas que são, por sua vez, empregadas em uma vasta diversidade 

(A) (B)
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de produtos industriais. O benzeno carboquímico, cuja utilização industrial é 

cada vez menor, está presente na composição do gás de coqueria, 

denominado BTX (benzeno, tolueno, xileno). que é utilizado como fonte 

energética na siderurgia. No setor sucroalcooleiro, o benzeno é utilizado para a 

produção do álcool anidro. As destilarias de álcool anidro são responsáveis 

pelo maior consumo identificável de benzeno. Há a possibilidade de o benzeno 

ser encontrado em concentrações acima do permitido por lei em solventes e 

produtos formulados utilizados em indústrias gráficas, de calçados e couros, de 

tintas e vernizes, em oficinas mecânicas e serviços de pintura. (MINISTÉRIO 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2003). 

Como já salientado, a gasolina automotiva é uma fonte de exposição ao 

benzeno, seja pela sua emissão natural na atmosfera ou pela possibilidade de 

vazamentos, que podem ocasionar contaminação de aqüíferos e lençóis 

freáticos (COUTRIM et al., 2000; SILVA et al., 2002). A Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) estabelece limites de benzeno como componente da gasolina 

para a sua comercialização de no máximo de 1,2% para a gasolina comum e 

1,9% no caso de gasolina Premium (ANP n0 5, 2001). O grande problema são 

as adulterações feitas pelos postos de gasolinas, onde já foram encontrados 

até 8% de benzeno em gasolinas adulteradas, aumentando, portanto, a 

emissão de benzeno pelos veículos automotores em grandes centros urbanos 

(COUTRIM et al., 2000, AGÊNCIA ESTADUAL DE NOTÍCIAS, 2005). No Brasil, 

a preocupação com a contaminação dos aqüíferos que servem de fonte de 

abastecimento de água, decorrentes do vazamento de gasolina, é crescente. 

Esta preocupação está centrada em acidentes, como o ocorrido em 2000, no 

Bairro Brisa Mar, Rio de Janeiro. Após o vazamento de gasolina do tanque 

subterrâneo de armazenamento, as concentrações de benzeno no lençol 

freático estavam 100 vezes maior que o recomendado (5 µg.L-1) (SILVA et al., 

2002).  

Recentemente, a Food and Drug Administratrion (FDA) divulgou que 

alguns refrigerantes possuem concentrações de benzeno maiores que os 

permitidos. Acredita-se que o benzeno seja gerado a partir do benzoato de 
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sódio e ácido ascórbico, que em algumas condições de exposição à luz e calor, 

podem reagir formando o benzeno (Food and Drug Administration, 2007). 

Ainda, uma fonte de exposição doméstica ao benzeno é possível, uma 

vez que este é encontrado em produtos domissanitários, como por exemplo, 

sulfonatos alquil benzeno encontrados nos desinfetantes; naftalenos ou 

paradiclorobenzeno utilizados para a limpeza de pias e vasos sanitários; 

nitrobenzeno encontrado no lustra-móveis e ceras para o chão (CÔRREA, 

2005). A partir de 1982, o limite de benzeno nas formulações passou a ser de 

1% e, de acordo com uma consulta pública aberta pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), esse limite deverá ser diminuído para 0,1% 

(ANVISA, 2002). 

A HQ é obtida pela biotransformação do benzeno, após a sua absorção 

pelas vias dérmicas, respiratória ou oral. Após absorção, é, subseqüentemente, 

metabolizado pelas enzimas do citocromo P450 presentes no fígado ou pulmão, 

gerando o óxido de benzeno. Este é amplamente metabolizado ou sofre 

rearranjo espontâneo gerando o fenol. Novamente a ação das enzimas do 

citocromo P450 hepática ou pulmonar converte o fenol em HQ. A HQ na 

corrente sanguínea alcança a medula óssea, onde sofre a ação de enzimas 

oxidativas como a mieloperoxidase e a prostaglandina H sintetase, para gerar 

quinonas mais reativas, como as p-benzoquinonas, esquema demonstrado na 

Figura 2 (SNYDER & HENDLI, 1996). A literatura mostra, enfaticamente, que a 

HQ é uma das principais responsáveis pelos efeitos tóxicos detectados após 

exposição ao benzeno (para revisão ver DECAPRIO, 1999; SNYDER, 2002; 

2004). 
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Figura 2. Representação esquemática da biotransformação do benzeno. 
(Adaptado de BOIS et al., 1991; KIM et al., 2006). 
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Além da fumaça do cigarro e da exposição ao benzeno, pode haver 

exposição direta à HQ. Neste caso se destacam: 

1) a exposição ocupacional a HQ por soluções utilizadas para 

revelações de filmes fotográficos. A HQ é o principal ingrediente para a 

revelação de filmes em preto e branco. Casos de ingestão oral desse revelador 

em grande quantidade causaram falência do fígado e renal por mioglobinúria 

(para revisão ver NORDLUND et al., 2006); 

2) ingestão de alguns alimentos e plantas medicinais que possuem HQ, 

tanto na sua forma livre e/ou na forma de uma substância denominada de 

Arbutina (hidroquinona-ß-D-glucopiranosídio), que em pH ácido é hidrolisada à 

HQ. A Uva Ursis contém grandes concentrações de arbutina e é utilizada como 

planta medicinal no tratamento de afecções urinárias (para revisão ver 

NORDLUND et al., 2006), além do arroz, cebola, pão, sementes de trigo, pêra, 

chás e café. A ingestão de comidas com alto índice de HQ/ arbutina elevam as 

concentrações plasmáticas e urinárias de HQ (para revisão ver NORDLUND et 

al., 2006); 

3) HQ é encontrada nos medicamentos para a clareação da pele. 

Estudos demonstram que os cremes que contém HQ são relativamente bem 

absorvidos (cerca de 45% da dose) e chegam à circulação, de onde são 

transportados para o organismo. A HQ é mantida na circulação por um período 

superior a 24 horas. Vale ressaltar que a clareação da pele é observada após 

um período longo de tratamento, 4 a 6 semanas podendo chegar a 6 meses 

(para revisão ver KOOYERS & WESTERHOF, 2006; para revisão ver 

NORDLUND et al., 2006). 

4) HQ encontrada como agente de corante de oxidação para cabelos, 

tem nestes casos, regulamentação pela ANVISA que estabeleceu um valor 

limite para o uso dessa substância nas formulações (2%), além de uma série 

de recomendações de uso (RDC nº 79, 2000); 

Um ponto importante que deve ser considerado na avaliação dos 

mecanismos envolvidos na toxicidade da HQ é a dose e a freqüência de 

exposição. Vale ressaltar que não existe uma dose ou tempo de exposição 
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estabelecido para a atividade tóxica dos produtos de metabolização do 

benzeno. Estudos in vivo em ratos, onde a HQ ou fenol foram administrados 

por via parenteral, permitiram estabelecer a dose onde não foi observado 

qualquer efeito adverso (NOAEL), com doses diárias de 15 e 12 mg/kg, 

respectivamente (IPCS, 1994; TAYSSE et al., 1995; LI et al., 1996, 1997; 

RYAN et al., 2001). 

Do exposto acima, fica claro que a exposição à HQ pode ocorrer por 

diferentes fontes exógenas, especialmente em cidades industrializadas, 

agravada pelo tráfego intenso. As conseqüências desta exposição ainda não 

são conhecidas, estudos são necessários para avaliar as ações de 

componentes da poluição sobre a saúde.   

 

1.2 Processo inflamatório – Relevância da célula endotelial e neutrófilo 

O recrutamento de células para o foco inflamatório compreende um dos 

eventos primordiais e fundamentais da resposta inflamatória, que envolve 

mediadores inflamatórios e moléculas de adesão entre os leucócitos e células 

endoteliais, como mostra a Figura 3 (COOK-MILLS & DEEM, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Etapas da interação leucócito-endotélio. 

 (Adaptado de Ley et al., 2007). 
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As células endoteliais, por revestirem os vasos sangüíneos e estarem 

em contato direto com o sangue circulante, possuem importância fundamental 

na homeostasia e na gênese de doenças de origem inflamatória e 

cardiovasculares. No processo inflamatório, as células endoteliais participam 

dos aspectos vasculares e celulares, bem como, na secreção de mediadores 

químicos responsáveis pela instalação e manutenção do processo (COOK-

MILLS & DEEM, 2005). 

Os neutrófilos, que em conjunto com os eosinófilos, são chamados de 

leucócitos polimorfonucleares, constituem a população mais abundante de 

leucócitos circulantes em humanos, cerca de 4.000 a 10.000 por mm3, podendo 

chegar a até 120.000 em resposta a infecções. São células produzidas na 

medula óssea e circulam no sangue até que sejam recrutadas para o foco de 

uma lesão. Durante um processo de agressão ao hospedeiro, os neutrófilos 

são as primeiras células a serem recrutadas para o foco da lesão e 

desempenham papel fundamental na resposta imune inata e na passagem 

desta para adquirida. Na resposta inflamatória inata desempenham inúmeras 

funções, na liberação grânulos intracelulares, expressão de moléculas de 

adesão, quimiotaxia, secreção de mediadores químicos, produção de óxido 

nítrico (NO), fagocitose e potente atividade microbicida (ABBAS, 1998, FURZE 

& RANKIN, 2008, ZARBOCK, 2008). 

Os eventos responsáveis pela instalação da resposta inflamatória, como 

a interação leucócito-endotélio, ocorrem, predominantemente, na porção 

venular da rede microcirculatória, em vênulas pós-capilares com diâmetros que 

variam entre 20 a 50µm (Brain, 1994). A parede destes vasos é composta por 

uma camada de célula endotelial, membrana basal e pericitos, sem a presença 

de musculatura lisa. Desta forma, a célula endotelial está em contato direto 

com os componentes do sangue e da parede do vaso e interstício, sendo assim 

alvo de substâncias presentes no sangue ou secretadas por células 

competentes no interstício durante o processo inflamatório (COOK-MILLS & 

DEEM, 2005). 

As células endoteliais, por revestirem os vasos sangüíneos e estarem 

em contato direto com o sangue circulante, possuem importância fundamental 
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na homeostasia e na gênese de doenças de origem inflamatória e 

cardiovasculares. No processo inflamatório, as células endoteliais participam 

dos aspectos vasculares e celulares, bem como, na secreção de mediadores 

químicos responsáveis pela instalação e manutenção do processo (COOK-

MILLS & DEEM, 2005). 

Os neutrófilos, que em conjunto com os eosinófilos, são chamados de 

leucócitos polimorfonucleares, constituem a população mais abundante de 

leucócitos circulantes em humanos, cerca de 4.000 a 10.000 por mm3, podendo 

chegar a até 120.000 em resposta a infecções. São células produzidas na 

medula óssea e circulam no sangue até que sejam recrutadas para o foco de 

uma lesão. Durante um processo de agressão ao hospedeiro, os neutrófilos 

são as primeiras células a serem recrutadas para o foco da lesão e 

desempenham papel fundamental na resposta imune inata e na passagem 

desta para adquirida. Na resposta inflamatória inata desempenham inúmeras 

funções, na liberação grânulos intracelulares, expressão de moléculas de 

adesão, quimiotaxia, secreção de mediadores químicos, produção de óxido 

nítrico (NO), fagocitose e potente atividade microbicida (ABBAS, 1998, FURZE 

& RANKIN, 2008, ZARBOCK, 2008). 

Os eventos responsáveis pela instalação da resposta inflamatória, como 

a interação leucócito-endotélio, ocorrem, predominantemente, na porção 

venular da rede microcirculatória, em vênulas pós-capilares com diâmetros que 

variam entre 20 a 50µm (Brain, 1994). A parede destes vasos é composta por 

uma camada de célula endotelial, membrana basal e pericitos, sem a presença 

de musculatura lisa. Desta forma, a célula endotelial está em contato direto 

com os componentes do sangue e da parede do vaso e interstício, sendo assim 

alvo de substâncias presentes no sangue ou secretadas por células 

competentes no interstício durante o processo inflamatório (COOK-MILLS & 

DEEM, 2005). 

Os leucócitos em condições fisiológicos circulam na parte central do 

vaso envolto pelos eritrócitos, localização essa dependente do tamanho da 

célula. Após um estimulo inflamatório, ocorre uma agregação eritrocitária, 

foram estrutura maiores que os leucócitos, fazendo com que ocorra uma 
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inversão da posição e os leucócitos passem a marginar na periferia do vaso. 

(CHIEN, 1982; para revisão ver HARLAN, 1985; RAMPART, 1994; WIEDLE et 

al.; 2001). 

Quando os leucócitos passam a marginar e rolar sobre o endotélio de 

vênulas pós capilares, onde predominantemente ocorrem os fenômenos 

inflamatórios, ocorre então uma cascata de eventos mediada por uma série de 

substâncias, que tem como resultado o extravasamento do leucócito para o 

foco da lesão. O rolamento dos leucócitos sobre o endotélio é denominado de 

comportamento rolling, mediado pelas moléculas de adesão chamadas de 

selectinas, Leukocyte Endothelial Cell Adhesion Molecule      (L-selectina) em 

leucócitos, Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule-1          (E-selectina) no 

endotélio e P-selectina (CD62P) em plaquetas e no endotélio. 

    A P-selectina é encontrada nos grânulos α das plaquetas e nos 

corpúsculos de Weibel - Palade presentes no citoplasma das células 

endoteliais, sendo então rapidamente mobilizada até superfície celular na 

presença de um estímulo inflamatório (para revisão ver SPERANDIO, 2006). A 

E-selectina é expressa após estimulação, L-selectina é uma molécula 

constitutiva, já E- selectina  necessita de indução transcricional (TAMARU & 

NARUMI, 1999). Após o comportamento rolling, o leucócito passa a aderir 

firmemente ao endotélio, comportamento esse mediado pela ação das 

integrinas (JUNG & DAILEY, 1990; JUNG & LEY, 1999). 

As integrinas pertencem a uma grande família de receptores 

heterodiméricos (subunidades α e β), assim a subfamília das β2 integrinas 

compreende Antígeno-1 Associado à Função Leucocitária (LFA-1); 

Macrophage Associate-1 (MAC-1), sua principal função é a adesão de 

leucócitos ao endotélio mas também fazem quimiotaxia e a fagocitose, que são 

reguladas pelo aumento no número de receptores na superfície celular ou por 

alterações morfofuncionais (SHINJI et al., 2003; HEIT et al., 2005). 

Na presença de uma estimulação, ocorre nas subunidades α e β uma 

mudança conformacional para um estado de alta afinidade, já que estes 

receptores são expressos constitutivamente em todos os leucócitos num 



 
 

 

28 

estado de baixa afinidade. Assim, β2 integrinas ligam-se firmemente a 

diferentes ligantes no endotélio, entre as quais as moléculas da superfamília 

das imunoglobulinas. Além da adesão entre leucócitos e endotélio(YANG et al., 

2004; para revisão ver JAKUS et al., 2007). 

À medida que os leucócitos rolam sobre a superfície endotelial, 

moléculas de adesão fazem a interação dos leucócitos à parede vascular, a 

superfamília das imunoglobulinas são importantes moléculas, entre elas a a 

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), molécula de adesão intercelular-2 

(ICAM-2), molécula de adesão vascular (VCAM-1) e molécula de adesão da 

célula endotelial/ plaquetas (PECAM-1). 

A ICAM-1 e ICAM-2 são importantes ligantes endoteliais para β2 

integrinas, LFA-1 e MAC-1 presentes nos leucócitos, a ICAM-1 é uma 

imunoglobulina que é expressa constitutivamente em vários tipos celulares 

incluindo leucócitos e na célula endotelial, sua expressão pode ser induzida por 

estímulos, como a ação de citocinas. A ICAM-1  é uma importante molécula 

cuja função está relacionada à firme adesão dos leucócitos, além de ativar uma 

série de sinais intracelulares que facilitam a diapedese do leucócito. Em 

contrapartida a ICAM-2 é expressa na membrana porém ela não é induzida por 

estímulos inflamatórios (para revisões ver YUSUF-MAKAGIANSAR et al., 2002). 

 A VCAM-1 é uma molécula que é pouco expressa em células endoteliais 

não estimuladas, mas sua expressão pode ser induzida como por exemplo pela 

ação das citocinas TNF-α e IL-β.  A VCAM-1 se liga ao receptor Very Late 

Activation antigen-4  (VLA-4) presente nos leucócitos e medeia a firme adesão 

e transmigração dos leucócitos (BOCHNER et al., 1991, POBER & COTRAN, 

1991, para revisões ver PETRUZZELLI et al., 1999). 

 A PECAM-1 é uma molécula expressa em plaquetas, neutrófilos, 

monócitos e em células endoteliais onde é largamente encontrada nas junções 

intercelulares (ALBELDA et al., 1990; TANG et al., 1993; LUTZKY et al., 2006).  

O mecanismo pelo qual a PECAM-1 participa da transmigração de leucócitos é 

provindo da sinalização dessa molécula para a célula endotelial alterar sua 

conformação do citoesqueleto para a subseqüente transmigração e ainda a sua 
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fosforilação induz uma cascata de sinalizações intercelulares (para revisão ver 

COOK-MILLS & DEEM, 2005). 

As citocinas são substâncias químicas (mediadores inflamatórios) 

produzidas por diversos tipos celulares e que atuam em todo o processo 

inflamatório emitindo sinais entre as células durante o desencadeamento 

inflamatório, como a interação leucócito-endotélio.   

O fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) é produzido por diversas células 

como macrófagos, monócitos, fibroblastos, células B e células endoteliais. No 

endotélio estimula a expressão seqüencial de diferentes moléculas de adesão 

como ICAM-1, VCAM-1, E-selectina que medeiam a ligação preferencial de 

diferentes tipos de leucócitos a célula endotelial. As células endoteliais em 1 a 

2 horas de exposição ao TNF-α, expressam a E-selectina, e posteriormente a 

molécula de adesão VCAM-1, ligante para a integrina VLA-4 e ICAM-1, ligante 

para LFA-1 e MAC-1, e ainda induz a produção de IL-1β e a ação das enzimas 

oxido nítrico sintases (NOS). No processo inflamatório além de facilitar a 

aderência de leucócitos a superfície endotelial, induz a fagocitose, e a geração 

de radicais livres de oxigênio (CHAKRABARTI et al., 2006; CLARK et al., 2005; 

CIRIONI et al., 2005; para revisões ver DARNAY & AGGARWAL, 1997; 

HATAO et al., 2005, KUNKEL et al., 1997; YU & LIMPER, 1997; WOO et al., 

2005). 

A interleucina 6 (IL-6) é produzida por monócitos, células endoteliais e 

linfócitos e esta fortemente relacionada a produção e liberação de proteínas de 

fase aguda, e dos efeitos pró inflamatórios, induzindo a produção de outras 

citocinas, tendo efeito sinérgico como por exemplo, IL-1β e TNF-α (HELFGOTT 

et al., 1987; OPAL & DEPALO, 2000; VAN DAMME et al., 1989). 

A interleucina-1 (IL-1β) é produzida por uma gama de células como, 

macrófagos, monócitos, células endoteliais, fibroblastos, neutrófilos, e é um 

importante componente na resposta inflamatória e imune, age sinergicamente 

com o TNF-α, no endotélio induz uma série de mudanças a nível transcricional,  

ativando a expressão de moléculas de adesão como (ICAM-1,VCAM-1  e E-

selectina) e mediadores químicos, como citocinas, NO, fatores de crescimento 
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(DUSTIN et al., 1986; CHING et al., 2005; CHING et al., 2006; KULDO et al., 

2005; MEAGER, 1999; WONG et al., 1989). 

A interleucina 8 (IL-8) é secretada por células como linfócitos, monócitos, 

células endoteliais, um fator essencial na infiltração dos neutrófilos na resposta 

inflamatória, denominada de quimiocina, ela ativa as propriedades de 

neutrófilos tais como a liberação de enzimas lisossomais, geração de 

superóxido e aumento de moléculas de adesão (ALI et al., 1999; BIRONAITE et 

al., 2004; DEJANA et al., 1994).  

A interleucina 10 (IL-10) sintetizada por células Th2 CD4+, células B, 

monócitos, macrófagos e célula endotelial ativados, e ela inibe a síntese de 

citocinas como IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-8, agindo como um feedback negativo aos 

efeitos pró inflamatórios (para revisão ver COUPER et al., 2000, HICKEY et 

al.,1998)  

Após o recrutamento dos leucócitos, uma função determinante dos 

neutrófilos é a capacidade de fagocitar e matar microorganismos. A fagocitose 

é um evento celular complexo no qual partículas são reconhecidas, 

internalizadas e eliminadas. Consistindo na primeira linha de defesa do 

organismo na remoção de microorganismos, esse processo envolve o 

reconhecimento de antígenos por receptores de superfície nas células 

fagocíticas, iniciando a polimerização e a internalização de partículas externas 

ou organismos no fagossomo (ALLEN & ADEREM, 1996). Além de 

microorganismos, a remoção de células em apoptose ocorre por fagocitose 

(FRANK et al., 1999). Na superfície do fagócito, são expressos vários 

receptores capazes de reconhecer e decodificar seus ligantes cognatos, 

presentes na superfície de agentes infecciosos e células apoptóticas, e 

desencadear o englobamento (STUART & EZEKOWITZ, 2005). Neste 

processo, ocorre interação de receptores de membrana com moléculas 

específicas ligantes, localizadas na superfície de partículas, o complexo 

ligante-receptor estimula a reorganização local do citoesqueleto de actina 

(KWIATKOWSKA & SOBOTA, 1999). A fagocitose é seguida pela fusão do 

fagossomo com lisossomos contendo enzimas digestivas, formando o 
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fagolisossomo, seguindo-se a degradação da partícula (STUART & 

EZEKOWITZ, 2005).  

 Durante todo o processo de fagocitose, ocorre uma indução do 

metabolismo oxidativo conhecido como burst respiratório, que com o consumo 

de oxigênio (O2) ocorre produção de uma série de substâncias como peróxido 

de hidrogênio (H2O2), radicais de hidrogênio (OH
•), ânion superóxido (O2

-), que 

possuem ação microbicida. O óxido nítrico (NO) é considerado crucial para o 

killing de diferentes patogênos, sendo considerado um agente microbicida, e 

seria um mecanismo intracelular alternativo de defesa contra microorganimos, 

agindo provavelmente como complemento ao sistema extracelular da produção 

de espécies reativas de oxigênio (FIERRO et al., 1996). 

Em conjunto, a descrição acima mostra que a célula endotelial e os 

neutrófilos possuem importância significativa no desenvolvimento inicial do 

processo inflamatório. Desta forma, o esclarecimento da ação de substâncias 

sobre essas células é um ponto relevante na elucidação do mecanismo de 

ação sobre a instalação e desenvolvimento da resposta do organismo a um 

agente lesivo. 

 

1.3 Efeitos tóxicos da hidroquinona 

 Como salientado, um grande número de estudos tem sugerido que o 

metabolismo do benzeno é o passo fundamental para o desenvolvimento dos 

efeitos tóxicos (MEDINSKY et al., 1995; para revisão ver SNYDER 2002; 2004). 

Os metabólitos responsáveis por tais efeitos e os mecanismos moleculares 

envolvidos ainda não estão completamente elucidados (SNYDER, 2002; 

SHEETS & CARLSOM, 2004), entretanto estudos têm mostrado que 

metabólitos com anéis aromáticos hidroxilados fechados, como HQ e fenol, e 

com anéis abertos, como trans,trans-muconaldeído (AMIN & WITZ, 2001; 

RIVEDAL & WITZ, 2005) são importantes para a gênese da toxicidade ao 

sistema imune. 

 Neste contexto, a literatura tem evidenciado amplamente os efeitos 

tóxicos da HQ sobre o sistema imune. No entanto, os mecanismos envolvidos 

não estão totalmente elucidados. 
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 A HQ é um estimulador in vitro e in vivo da diferenciação de granulócitos 

e promove supressão da hematopoese (para revisão ver DECAPRIO, 1999; 

SNYDER, 2004). A administração de HQ in vivo promove neutrofilia (para 

revisão ver SNYDER, 2002, 2004), e reduz o número de células 

mononucleares no sangue periférico (GILL et al., 1980; SNYDER et al., 1980; 

GREEN et al., 1981; CRONKITE et al., 1984; FARRIS et al., 1997), na medula 

e em órgãos linfóides secundários (FARRIS et al., 1997; ROBINSON et al., 

1997, VELASCO-LEZAMA et al., 2001). Além dos efeitos sob a produção e/ou 

maturação leucocitária, há evidências do papel da HQ sobre a atividade celular. 

A HQ acarreta efeitos tóxicos em linfócitos, observados pelo prejuízo de 

diferentes funções celulares como a redução da atividade citotóxica natural de 

linfócitos, a produção de anticorpos (HSIEH et al., 1992; TAYSSE et al., 1995; 

LEE et al., 2002; DIMITROVA et al., 2005), na proliferação e secreção de 

citocinas, tanto das células circulantes e de órgãos linfóides secundários, como 

de células da provenientes da medula óssea (LI et al., 1996, 1997; PYATT       

et al., 1998, 2000; MCCUE et al., 2003; CHO et al., 2008) além de causar 

inibição da blastogênese e interferência  na progressão do ciclo de células T 

(FRAZER-ABEL et al., 2007).  

A HQ inibe a resposta imune mediada por macrófagos, pela diminuição 

da produção de peroxinitrito (ONOO_) por duas vias, a saber: ou pelo seqüestro 

de ONOO_ ou pela diminuição da produção do NO pela inibição da expressão 

de óxido nítrico sintetase induzível (iNOS) (KIM et al., 2005; CHO et al., 2008). 

Adicionalmente, a HQ acarreta diminuição na síntese de citocinas pró ou 

antiinflamatórias, como TNF-α, IL-1β, IL-6, interleucina 3 (IL-3), IL-10, por 

mecanismo mediado via fator de transcrição nuclear (NF-κB) (MA et al., 2003, 

LEE et al., 2007, CHO et al., 2008). 

Os efeitos sobre produção, maturação e função leucocitária podem ser 

decorrentes da capacidade da HQ ligar-se com alta afinidade iônica a ácidos 

nucléicos e proteínas, além de induzirem a geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), H2O2, O2
- e OH•, responsáveis pelo estresse oxidativo e pela 

peroxidação lipídica (EASTMOND et al., 1987; THOMAS et al., 1990; 

KOLACHANA et al., 1993; ROSS et al., 1996; SHEN ET AL., 1996; IBUKI & 
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GOTO, 2004; RANA & VERMA, 2005). Ainda, tem sido mostrado que a HQ 

altera o microambiente medular, com prejuízo na secreção e atividade de 

fatores de crescimento, entre os quais IL-1, interleucina 4 (IL-4), interleucina 12 

(IL-12), fator estimulador de crescimento de colônias de granulócitos e 

macrófagos (NICULESCU et al., 1995; 1996; LEE et al., 2002; ZHENG et al., 

2004; KIM et al., 2005), induz a apoptose em mieloblastos e linfoblastos na 

medula óssea e linfócitos circulantes (HAZEL et al., 1996; LI et al., 1996; 

KERZIC et al., 2003), além de exercer efeitos genotóxicos, representados por 

danos oxidativos, inibição da síntese de ácido desoxirribonucléico (DNA) e 

aberrações cromossômicas (LI et al., 1997). 

É importante ressaltar que os estudos com a HQ utilizam diferentes 

concentrações in vitro dependentes dos delineamentos experimentais 

empregados. Entre os estudos apresentados na literatura, observa-se que as 

concentrações variam de 12,5 - 100µM (MA et al., 2003, KIM et al., 2005, LEE 

et al., 2007, CHO et al., 2008) até 0,01-0,05mM (SCHLOSSER et al., 1989) em 

macrófagos; de 10 - 50µM em linfócitos (FRAZER-ABEL et al., 2007; CHOI et 

al., 2008), 40µM em células hepáticas (HU et al., 2008), 1-100µM em células 

brancas do sangue periférico (ZHAO et al., 2009) e 5-20mM para estudos de 

carcinogênese em células renais (GASKELL et al., 2004).  

Dados do nosso grupo de pesquisa mostram que ratos, machos, Wistar, 

expostos cronicamente in vivo a HQ intraperitonial (i.p), na concentração de    

50 mg/Kg/dia, por 24 dias, com intervalos de 2 dias, a cada 5 dias de 

tratamento, tiveram um comprometimento na migração de leucócitos para o 

pulmão na vigência de inflamação alérgica ou não-específica (MACEDO et al., 

2006, 2007). É importante ressaltar que esta exposição não causou efeitos 

tóxicos nos tecidos hepático ou renal e não alterou a produção de células 

brancas e vermelhas na medula óssea. Da mesma forma, a exposição crônica 

a HQ, em doses ainda mais baixas de 5 e 10 mg/Kg/dia (i.p), pelo mesmo 

período de tempo também afetaram a migração de leucócitos para o pulmão 

inflamado em resposta à instilação do lipopolissacarídeo (LPS) de Salmonella 

abortus ( FERREIRA et al., 2007). 
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Baseado nos resultados acima é possível inferir que mesmo em 

concentrações de HQ, abaixo do NOAEL, podem causar prejuízos ao sistema 

imune detectados somente na vigência de resposta do organismo a uma 

agressão. Com relação à toxicidade da HQ, recentemente McGregor (2007), 

questionou sua classificação pelo “International Agency for Research on 

Cancer” (IARC) como sendo não carcinogênica para humanos (classe 3), 

propondo que talvez os modelos de avaliação aplicados aos animais sejam 

limitados e inadequados para a indicação da toxicidade a HQ a seres humanos. 

 

1.4 Efeitos da hidroquinona sobre a célula endotelial  

 Os dados da literatura sobre o papel da HQ sobre a célula endotelial 

ainda são fragmentários, mas sugerem que este composto fenólico pode alterar 

a função celular por diferentes vias. 

A primeira linha de investigações mostrou, na década de 1990, que a 

HQ exerce papel inibidor sobre a vasodilatação induzida pela acetilcolina e que 

o mecanismo envolvido poderia ser a inativação do NO produzido pela célula 

endotelial. O mecanismo proposto foi a capacidade da HQ induzir a geração de 

radicais livres, que reagindo com o NO inativaria seu efeito dilatador. Os 

ensaios foram conduzidos em arteríolas de diferentes leitos microcirculatórios e 

auxiliaram na caracterização do NO como um potente vasodilator derivado do 

endotélio (BING et al., 1987; BRASHERS et al., 1988; KALEY et al., 1989; 

ALONSO et al., 1993; BAKER & SUTTON, 1993).  Desta forma, a HQ tem sido 

considerada um “inativador” ou “antagonista” do efeito vasodilator do NO. 

Neste contexto, é importante salientar que os compostos nitrosilados formados 

pela reação de radicais de oxigênio e óxido nítrico são reativos, contribuindo 

efetivamente para a lesão tecidual (COLEMAN, 2001). 

Dados mais recentes têm inferido que a HQ exerce efeito sobre a 

capacidade de secreção de citocinas pelo endotélio, uma vez que a HQ induziu 

a secreção de interleucina-8 (IL-8) em linhagem de endotélio (HL-60) ou em 

célula endotelial de medula óssea humana. Ainda, a HQ acarretou apoptose 

em células HL-60, por um mecanismo não dependente de radicais de oxigênio, 
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indicando que outras vias intracelulares podem ser alteradas pela HQ 

(BIRONAITE et al., 2004). 

Resultados obtidos em nosso laboratório demonstraram que a exposição à 

HQ in vivo pode afetar atividades de células endoteliais. A expressão de 

PECAM-1 na célula endotelial do músculo cremaster dos animais expostos à 

HQ e estimulado com LPS estava aumentada (MACEDO et al., 2008).  

Em conjunto, embora ainda escassos, os dados da literatura sugerem 

que a HQ possa interferir com funções na célula endotelial relevantes para 

manutenção do fluxo sanguíneo e para o desenvolvimento de resposta 

inflamatória. 

 

1.5 Efeitos da hidroquinona sobre os neutrófilos 

Os conhecimentos dos efeitos da HQ em neutrófilos ainda são escassos. 

Dados da literatura mostram que a HQ altera o processo de maturação destas 

células, levando à neutrofilia (SNYDER, 2004). De fato, resultados do nosso 

grupo de pesquisa mostram que ratos, machos, Wistar, expostos cronicamente 

a HQ (i.p), na concentração de 50 mg/Kg/dia, apresentaram neutrofilia,  

induzindo uma maturação precoce de neutrófilos no último estágio de 

diferenciação e ainda ocasionando um aumento do número de neutrófilos para 

o compartimento periférico. Nesse mesmo contexto, foi observado que a 

exposição da HQ induz a ativação neutrófilos, com aumento na expressão de 

B2 integrina na membrana celular, e um acúmulo dessas células no tecido 

subcutâneo dorsal de ratos Wistar inflamado pelo glicogênio de ostra 

(MACEDO et al., 2006).  

Por outro lado, o mesmo protocolo de exposição á HQ inibiu a migração 

de leucócitos polimorfonuclear e mononuclear para o pulmão na vigência de 

resposta inflamatória alérgica (MACEDO et al., 2007). Da mesma forma, a 

exposição crônica, in vivo, à HQ em doses ainda mais baixas de 5 e 10 

mg/Kg/dia, também afetaram a migração de leucócitos para o pulmão 

inflamado em resposta à instilação do lipopolissacarídeo de Salmonella abortus 

(FERREIRA et al., 2007), sem alterar o número de leucócitos na circulação.   
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Apesar dos dados em neutrófilos ainda serem fragmentários, a literatura 

descreve os efeitos da HQ sobre outros tipos de fagócitos. Em macrófagos tem 

sido observado que a exposição à HQ, na vigência de um estímulo inflamatório 

(LPS) compromete a secreção de citocinas como IL-1β, TNF-α e IL-6 por inibir 

o fator de transcrição NF-ĸB e a expressão gênica, e suprimi a expressão da 

iNOS diminuindo a produção de NO. Ainda, tem sido mostrado que a HQ 

diminui a resposta mediada por macrófagos pela diminuição do peroxinitrito e 

pela inibição da via oxidativa (MA, et al., 2003, CHO et al., 2008). 
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2. OBJETIVOS 

 

Como já salientado, temos mostrado que a exposição in vivo à HQ altera 

o influxo de neutrófilos para focos inflamatórios de diferentes origens. No 

sentido de elucidar os mecanismos responsáveis por estas alterações, este 

trabalho foi desenvolvido para investigar os efeitos do tratamento in vitro da HQ 

sobre atividades funcionais da célula endotelial e de neutrófilos envolvidas no 

recrutamento leucocitário na vigência de inflamação.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes 

BD Pharmingen, San Diego, CA, EUA: anticorpos monoclonais anti- ICAM-1 

conjugado ao isoticianato de fluoresceína (FITC), anti- VCAM-1 conjugado a 

FITC, anti- PECAM-1 conjugado a Ficoeritrina (P.E), anti- anexina V conjugado 

a FITC. 

VetBrands: Paulínia, São Paulo, Brasil: Ketamina e Xilazina. 

LabSynth, São Paulo, Brasil: cloreto de sódio, fosfato de sódio potássio 

dibásico, fosfato de potássio monobásico. cloreto de cálcio diidratado, cloreto 

de potássio, bicarbonato de sódio, etanol, clorofórmio, isopropanol. 

Sigma Chemical CO, St.Louis, EUA: hidroquinona, glicogênio de ostra (grau II), 

lipopolissacarídeo de Echerichia coli (E.coli). 

Cultibab, Brasil: RPMI 1640. 

Gibco-BRL, MD, USA: soro fetal bovino, DMEM, Trizol, brometo de etídio. 

Amersham Pharmacia Biotech UK Limited, UK:  dNTP, RNA guard, 

Transcriptase reversa (superscript II), Taq polimerase, Sefadex G-25. 

Bio Rad, EUA: Kit comercial para método de Bradford. 

BD Biosciences: Kits comerciais para quantificação de: TNF-α, IL-6,IL-10, IL-1β 

e CINC-1. 

 

3.2 Animais 

 Ratos Wistar, com peso entre 180-220g foram fornecidos pelo Biotério 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em condições normais 

de biotério, com ciclo de luz e temperatura controlada e tiveram acesso a 

alimento e água ad libidum até o início dos experimentos. Todos os 

procedimentos foram realizados de acordo com os Princípios Éticos de 

Experimentação Animal adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório (SBCAL), protocolo CEEA no 169. 
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Os procedimentos experimentais foram realizados após a indução de 

anestesia com Ketamina e Xilazina (2:1, vol/vol); (77,3 mg/Kg de cloridrato de 

ketamina / 7,6 mg/kg de cloridrato de xilazina). 

 

3.3 Obtenção das diferentes células 

 

3.3.1 Obtenção de células endoteliais 

A cultura de células endoteliais foi realizada a partir do músculo 

cremaster dos ratos Wistar, seguindo a metodologia descrita por Chen et al., 

1995 e modificada por Lotufo et al., 2001. Para tal procedimento, os animais 

foram anestesiados com solução de ketamina/xilazina e exsangüinados pela 

secção da artéria carótida e/ou jugular. Em seguida, incisão cirúrgica na bolsa 

escrotal foi realizada, em fluxo laminar, para remoção do músculo cremaster. 

Os tecidos foram lavados com solução tamponada fosfato salino (PBS: NaCl 

125mM, KCl 5mM, Na2HPO4 8mM, NaH2PO4 2mM; pH- 7.2) e cortados em 

pequenos cubos de aproximadamente 2 X 2 X 2 mm Dois cubos foram 

colocados em cada poço da placa de 24 poços, e após 2 a 5 minutos, foram 

cobertos com 600µM (total) de meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium) estéril suplementado com 20% de soro fetal bovino (SFB) e 

gentamicina (40mg/L; pH 7,4). 

A placa foi incubada por 48h em estufa de CO2 (5%) em atmosfera 

úmida. Após este período, o tecido foi removido e 200µL de meio foi adicionado. 

A placa foi mantida em estufa até que as células atingissem confluência 

quantificada em microscópio invertido (Leica DMI 4000B), e o meio de cultura 

foi trocado a cada 48 horas. Aproximadamente 8-10 dias, as células foram 

repicadas em uma nova placa de 24 poços e após atingirem 90% de 

confluência (≅ 48 horas) as células foram tratadas com a HQ. 
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Figura 4. Esquema da obtenção da cultura de célula endotelial.  
 

3.2.2 Obtenção de neutrófilos migrados para o peritônio 

Para a obtenção dos neutrófilos migrados para o peritônio, os animais 

foram anestesiados com solução de ketamina/xilazina (2:1) e receberam 

injeção intraperitoneal de 10mL de solução de glicogênio de ostra 1% . 

Após 4 horas, os animais foram re-anestesiados, exsangüinados pela 

secção da artéria carótida e veia jugular, foi injetado 20mL de PBS estéril na 

cavidade abdominal que foi exposta para coleta das células com auxílio de 

pipeta Pasteur de plástico estéril. Em seguida, a suspensão de células foi 

centrifugada (15 minutos, a 4º C, em 600g) e posteriormente ressuspendidas 

em 1mL de meio RPMI 1640  contendo 10% de SBF e contadas em câmara de 

Neubauer. 

Foram transferidas 1x106 células para cada poço de uma placa de 

cultura de 24 poços e o volume foi ajustado para 500µL, utilizando meio de 

cultura RPMI 1640 contendo 10% de SFB. 

A quantificação total e diferencial foi realizada em câmara de Neubauer 

e em esfregaços corados com Giemsa, respectivamente. 
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Figura 5. Esquema de obtenção de neutrófilos migrados para peritônio. 
 
 
3.4 Preparo da solução de HQ e tratamentos das células  

 

3.4.1 Preparação da solução  

 Uma solução de HQ a 10mM foi preparada, utilizando o etanol (p.a.) 

como solvente. A partir dessa solução foram obtidas as seguintes 

concentrações utilizadas nos ensaios: 5-10µM para neutrófilos e 10-100µM 

para a célula endotelial. 

 

3.4.2 Tratamento 

As células endoteliais foram pré-tratadas com a HQ nas concentrações 

de 10 ou 100µM por duas horas, na ausência ou presença de LPS (Escherichia 

coli; sorotipo 026:B6; 2 µg/mL). O tempo de incubação com o LPS variaram de 

acordo com cada delineamento experimental.   

Os neutrófilos migrados com glicogênio de ostra para o peritônio foram 

pré-tratados com a HQ nas concentrações de 5 ou 10µM por uma hora, na 

ausência ou presença de LPS (Escherichia Coli; sorotipo 026:B6; 5µg/mL), o 

tempo de incubação com o LPS foi de 18 horas.  
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Durante todo o tratamento as células foram mantidas em atmosfera 

úmida a 37º C. 

 

3.5 Caracterização da célula endotelial por microscopia confocal 

 Para a caracterização das células endoteliais foi utilizada a marcação 

com PECAM-1, uma molécula de adesão constitutiva presente na célula 

endotelial (WOODFIN et al., 2007; GARRIDO-URBANI et al., 2008). 

Aproximadamente 200µL da suspensão de células (105 células/mL) foram 

plaqueadas em lamínulas de vidro posicionadas no fundo de placas de cultura 

de 14mm de diâmetro (MatTek Corporation) e mantidas por 48 horas em estufa 

a 37ºC e atmosfera de 5% de CO2. Após esse período, as células foram 

lavadas com meio de cultura DMEM sem SFB e foram incubadas por 30 

minutos com o anticorpo monoclonal anti-PECAM-1 (0,1µg/ 106 células) ligado 

a Ficoeritrina (P.E). 

Para a avaliação da fluorescência emitida pelas células, foram 

selecionados campos contendo aproximadamente de 3 a 8 células e o nível de 

fluorescência emitida por cada célula foi avaliada através do programa LSM 

510 (Zeiss). Os registros foram realizados com a objetiva de imersão em óleo 

(40X). As leituras foram realizadas nos comprimentos de onda de 496nm, 546 

nm, 565nm e um filtro para emissão em 575nm. 

 

3.6 Ensaios de citometria de fluxo 

 As quantificações foram analisadas em citômetro de fluxo (Becton & 

Dickinson – São Jose, CA, USA, FACS Calibur). Aproximadamente 10 000 

eventos foram obtidos e somente células morfologicamente viáveis foram 

considerados aptos para a análise. 

 

3.6.1 Avaliação da viabilidade celular  

 Para a avaliação da viabilidade da célula endotelial, as culturas foram 

tratadas com 10 ou 100µM de HQ por duas horas e posteriormente incubadas 

com meio DMEM ou acrescido de LPS (2 µg/mL) e foram mantidas por 48 

horas, uma vez que este foi o maior tempo de incubação durante os ensaios. 
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Para os neutrófilos as culturas foram tratadas com 5 ou 10µM de HQ por 1 hora 

e posteriormente incubadas com meio RPMI ou acrescido de LPS (5µg/mL) por            

18 horas. 

A apoptose das células é quantificada através da ligação da ligação da 

anexina com a fosfotidilserina, que é externalizada quando a célula entra em 

processo apoptótico. 

Após o período de incubação, 90µL de tampão de anexina com 10µL 

(1:10) de anticorpo anti-anexina V (proteína ligada ao FITC) foram adicionados 

às culturas de célula endotelial, as células foram retiradas das placas de cultura 

com auxilio de um “cell scraper” e transferidas para tubos específicos para o 

ensaios de citometria de fluxo. Neutrófilos foram ressuspensos em 90µL de 

tampão de anexina com 10µL (1:10) de anticorpo anti-anexina V (proteína 

ligada ao FITC). Ambas as células foram incubadas com o anticorpo por 20 

minutos na geladeira, protegido da luz. 

Neste mesmo ensaio foi avaliado o processo de necrose pela adição de            

5 µL de iodeto de propídio (PI) por tubo (50µg/mL) no momento da leitura no 

citometro de fluxo. 

A necrose das células é quantificada pela ligação direta de um marcador 

específico (fluorocromo) a moléculas estruturais ou funcionais. O PI, em 

princípio, não penetra a membrana citoplasmática de uma célula viva. Este fato 

reflete, portanto, uma integridade da membrana. Quando o PI cora 

intensamente o núcleo da célula, é porque a célula perdeu a integridade da sua 

membrana periférica, assim o PI que é excitável por laser argônio emite 

fluorescência na faixa de 560-580nm. 

 

3.6.2 Quantificação das moléculas de adesão 

Para a quantificação das moléculas de adesão as culturas de células 

endoteliais foram tratadas com HQ nas concentrações de 10 ou 100µM, por 

duas horas, na ausência ou na presença de LPS (2µg/mL). Os tempos de 

incubação foram variados de acordo com uma curva dose-resposta, na qual a 

célula demonstrou ter maior expressão para cada molécula após o estímulo 

com LPS. Para a quantificação de PECAM-1, o tempo de incubação com LPS 



 
 

 

44 

foi de 4 horas, para a quantificação de ICAM-1 e VCAM-1 o tempo de 

incubação foi de 8 horas. 

Após esse período as células foram retiradas da placa cultura com 

auxílio de um cell scraper e colocadas em tubos para citometria de fluxo. 

Posteriormente as células foram incubadas com os anticorpos específicos 

(1:100uL; anti - ICAM-1 e anti - VCAM-1 conjugado com FITC e anti - PECAM-1 

conjugado com P.E) por  20 minutos a 4oC, sob ausência de luz. Findo a 

incubação as células foram fixadas com a adição de p-formaldeído (2%).  

 

3.7 Reação de Greiss 

A concentração de nitrito (NO2
-), um dos metabólitos estáveis do NO, foi 

determinada nos sobrenadantes das culturas de célula endoteliais e de 

neutrófilos tratados com HQ utilizando a reação de Greiss. O nitrito das 

amostras, em meio ácido, reage com a sulfanilamida, produzindo um sal de 

diazônio que reage com a α-naftil etilenodiamina, formando um complexo de 

coloração rósea. 

Em placas de 96 poços, foram adicionados 100µL dos sobrenadantes 

das culturas de célula endotelial ou de neutrófilos e 100µL do reagente de 

Greiss (1% de sulfanilamida e 0,1% de α-naftil etilenodiamina). Após 10 

minutos de incubação em temperatura ambiente na ausência de luz, a 

absorbância de cada amostra pode ser determinada em espectrofotômetro com 

comprimento de onda de 550nm. A concentração de NO2
- das amostras foi 

determinada a partir de uma curva padrão de nitrito de sódio (NaNO2). 

 

3.8 Ensaio imuno-enzimático 

As citocinas pró-inflamatórias IL-6 e TNFα, IL-1β, CINC-1 (que 

corresponde em ratos a IL-8 em humanos) (Kaibori et al., 2006), e a 

antiinflamatória IL-10 foram quantificadas nos sobrenadantes das culturas de 

células endoteliais, após tratamento com a HQ nas concentrações de 10 ou 

100µM, por duas horas, na ausência ou na presença de LPS (2 µg/mL; 18h). 
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Dos sobrenadantes de neutrófilos, foram quantificadas as citocinas pró- 

inflamatórias IL-6 e TNFα, IL-1β, após tratamento com a HQ nas 

concentrações de 5 ou 10µM, por uma hora, na ausência ou na presença de 

LPS (5µg/mL; 18h). 

A quantificação foi realizada por ensaio imuno-enzimático (ELISA, 

Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), utilizando kits comerciais de acordo 

com a metodologia fornecida pelo fabricante destes kits. 

Os protocolos de ensaios podem ser checados no site da BD Biosciences, 

http://www.bdbiosciences.com, pelos respectivos números de catálogo para 

TNF-α (558870), IL-6 (550319) e IL-10 (555134) e para IL-1β (DY501) e CINC-

1 (DY515) no site da RD Systems, www.rndsystems.com. 

 

3.9 Ensaios de RT-PCR 

 Foram realizados ensaios de Reação da Transcriptase Reversa seguida 

de polimerase em cadeia (RT-PCR) para a avaliação da expressão gênica das 

moléculas de adesão (ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1), das enzimas 

mieloperoxidase (MPO), do citocromo P450(CYP), óxido nítrico sintases (NOS) 

e das citocinas (IL-1β, TNF-α, IL-6). 

 

3.9.1 Reação em cadeia da polimerase - transcrição reversa  

As células foram coletadas e imediatamente congeladas e mantidas a      

-70°C até o processamento das mesmas.  

O RNA total foi extraído utilizando o reagente Trizol®. As amostras foram 

homogeneizadas com 1 mL Trizol® para 5 x 106 células, posteriormente foi 

adicionado 200µL de clorofórmio e os tubos foram mantidos em repouso por 3 

minutos. Após centrifugação (12.000g, 15 minutos, a 4°C) a fase aquosa do 

sobrenadante foi pipetada e descartada e o RNA foi precipitado com 500µL de 

isopropanol, os tubos permaneceram em repouso por 10 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente foram centrifugados (12.000g, 10 

minutos, 4°C.), o sobrenadante foi descartado e o pellet de RNA lavado com 

1mL de etanol 75%, e após agitação e centrifugação (7.500g, 10 minutos, 4°C), 
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os sobrenadantes foram desprezados e os tubos foram invertidos e apoiados 

sobre papel de filtro aos efeitos de eliminar totalmente o etanol. 

Posteriormente, o RNA foi dissolvido com 20µL de água DEPC e 

quantificado em espectrofotômetro (NanoDrop™/ EUA) a 260nm. 

A integridade do RNA isolado foi verificada através de eletroforese em 

gel de agarose a 1% em tampão Tris-borato/EDTA (TBE) corado com brometo 

de etídio por 20 minutos, a intensidade das bandas marcadas com brometo de 

etídio foi determinada usando o FLA3000 Fluorescent Analyzer (FUJIFILM). 

 

3.9.2 Transcrição do cDNA:  

Cuidadosamente 2µg (amostra) de RNA e 1µL de oligo dT foram 

misturados com H2O DEPC (qsp 10µL). A mistura foi aquecida 70°C durante 5 

minutos e mantida em temperatura ambiente durante 10 minutos. 

Posteriormente foram adicionados: 5µL de tampão de reação (5X first strand 

buffer), 5µL de dNTP (10mM), 0,5µL de inibidor de RNAses  e por fim, 1µL da 

enzima  transcriptase reversa. Novamente os tubos foram aquecidos a 42°C 

por 1 hora. 

As amostras foram mantidas a -20°C até serem submetidas ao PCR. 

 

3.9.3 Reação de transcriptase reversa: 

A reação de PCR foi realizada em um volume final de 25µL que 

continham: 2,5µL de cDNA (amostra), 2,5µL de tampão para PCR (10X), 1,5µL 

de MgCl2 (1,5mM), 0,5µL de dNTPs (0,2 mM), 0,5µL do primer sense (5µM), 

0,5µL do primer anti - sense (5µM), 16,75µL de H2O para PCR e finalmente 

0,5µL de Taq polimerase (2U). 

 Para cada molécula estudada o procedimento foi realizado respeitando-

se o número de ciclos e temperatura de anelamento (TM) para cada primer.  

As seguintes sequências de primers foram utilizadas: 

 GAPDH:  5’-TATGATGACATCAAGAAGGTGG-3’(sense)  

5’-CACCACCCTGTTGCTGTA-3’ (antisense),  

PECAM-1:  5’-TCTCCATCCTGTCGGGTAACG-3’ (sense)  
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 5’-CTTGGGTGTCATTCACGGTTTC-3’ (antisense) 

 ICAM-1: 5’-CAGTCCTCGGTGAGGCATC-3’ (sense) 

   5’- CCCCTTGGAGTGGCAACAT-3’ (antisense) 

 VCAM-1: 5’- GGTGCCCTGCCAGTATTCTC-3’ (sense) 

   5’- GGCTCCCAACACAGGATGA-3’ (antisense) 

 iNOS:  5’- ACAACAGGAACCTACCAGCTCA-3’(sense) 

            5’-GATGTTGTAGCGCTGTGTGTCA-3’(antisense) 

eNOS:  5’-GGAGAAGATGCCAAGGCTGCTG-3’(sense) 

             5’-CTTCCAGTGTCCAGACGCACCA-3’ (antisense) 

IL-6:     5’-GGCGGATCGGATGTTGTGAT-3’ (sense) 

   5’-GGACCCCAGACAATCGGTTG- 3’ (antisense) 

IL-1β:   5’-TGAAAACACAGAAGTAACGTCCG- 3’ (sense) 

  5’-CCCAGGAGGAAATTGTAATGGGA- 3’ (antisense) 

TNF-α:  5’-GCCATGTTGACCGTACCACT-3’ (sense) 

    5’- CAGACTCGCAGGCTCATGTT- 3’ (antisense) 

 

3.9.4 Separação dos produtos de PCR: 

Alíquotas dos produtos da reação de PCR (aproximadamente 15µL) 

foram submetidas a eletroforese em gel de agarose 2% e coradas com 

0,5µg/mL de brometo de etídio. O GAPDH (gliceraldeído - 3 – fosfato 

desidrogenase) foi utilizado como controle sendo ele um gene constitutivo. A 

densitometria foi realizada, utilizando o software de análise de imagem (Ocean), 

e o nível de cada expressão foi representado pela razão das densidades do 

gene alvo versus a banda correspondente ao GAPDH. 

 

3.10 Atividade de NOS ex-vivo 

Neste ensaio foi analisada a atividade das enzimas óxido nítrico sintases 

em amostras onde foi observada uma diminuição da produção de NO pelas 

células estudadas. 

As células endoteliais (tratadas com 100µM de HQ na presença de LPS) e 

os neutrófilos (tratados com 5 e 10µM de HQ na presença ou ausência de LPS) 
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foram armazenadas com de tampão de incubação (Tris-HCl 50mM, pH 7,4) 

contendo 1mM de pentil – metil – sulfonil – flúor (PMSF) e 1mM de L-citrulina e 

mantidos em refrigeração (-70º C) até o momento da análise. 

Para a análise, 50µL dessa solução foram incubados na presença de 

NADPH (1mM), cloreto de cálcio (CaCl2; 2mM) e 10µM de L-arginina contendo                

100.000 cpm de [2,3,4,5-3H]L-arginina mono hidrocloreto em um volume final 

de 100µL a temperatura ambiente (25 - 27°C) durante 30 minutos, em duplicata. 

Todos os reagentes foram preparados em tampão de incubação (sem PMSF e          

L-citrulina).  

Após este período, a reação foi interrompida pela adição de 1mL de 

tampão HEPES (20mM, pH 5,4) contendo 1mM de ácido etileno-glicol 

tetraacético (EGTA) e 1mM de EDTA. Os tubos foram centrifugados (5 minutos; 

10.000 rpm) e os sobrenadantes aplicados em colunas contendo 0,6mL de 

resina de troca iônica (tipo aniônica forte, Dowex AG 50X-8). Os eluatos foram 

recolhidos em viais de cintilação. As colunas foram lavadas com 1mL adicional 

de tampão HEPES e os eluatos foram misturados aos anteriores. Após a 

adição de 10mL de líquido de cintilação a radioatividade foi medida durante um 

minuto em espectrômetro de cintilação. As contagens foram corrigidas por 

subtração do “branco” (onde o homogenato de tecido foi adicionado após o 

tampão HEPES). 

Para o cálculo das atividades enzimáticas, as contagens cintilações por 

minuto (cpm) foram relacionadas à atividade total (os conteúdos destes tubos 

receberam [2,3,4,5-3H]L-arginina mono hidrocloreto diretamente nos viais de 

cintilação) pela equação: 

 

 

 

onde 1000 é a quantidade de L-arginina adicionada à mistura de incubação 

(em pmols) e 30 é o tempo de incubação (dpm, desintegrações por minutos). 

Em cada ensaio foram realizados, em paralelo, controles farmacológicos da 

atividade enzimática que consistem na omissão do CaCl2 e na adição de 1 mM 

de EGTA no meio de incubação (a fim de caracterizar o tipo de NOS) e na 

pmol L-cit/min = 1000 x (dpm amostra - dpm branco) / dpm totais / 30
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adição de 1 mM de NG–nitro–L–arginina metil éster (L-NAME), um inibidor 

inespecífico para as NOS. 

O conteúdo de proteínas foi determinado pelo método de Bradford (1976) 

utilizando-se kit comercial. A atividade da NOS foi expressa como pmols de L-

citrulina produzidos por minuto e por mg de proteína. A atividade de NOS 

dependente de Ca2+ foi obtida pela subtração da atividade independente de 

Ca2+, que possuía EGTA no meio de incubação da atividade total.  

 

 

3.11 Ensaios de gel-shift  

 

3.11.1-Obtenção do extrato nuclear da proteína 

Os neutrófilos migrados para peritônio e as células endoteliais obtidas 

em cultura, foram homogeinizados com 100µL de tampão de lise (10mM ácido 

N-2-Hidroxietilpiperazina-N'-2'-Etanossulfônico ), 10mM cloreto de potássio 

(KCL), ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), 10% de glicerol, 1mM 

ditiotrietol (DTT), 0,1mM fluoreto de fenilmetilsulfonilo, 1µg mL-1 leupeptina, 1µg 

mL-1 pepstatina, 0.08µg mL-1 aprotinina e colocados no gelo por 15 minutos. 

Em seguida, adicionou-se 10µL de Nonidet-P40 e as amostras foram agitadas 

em vortex e centrifugadas (12 000g; 1 min; 40C). 

O pellet resultante foi lavado com 50µL de tampão de lise e centrifugado 

por (12 000g; 1 min; 4ºC). O pellet nuclear foi ressuspendido em tampão de 

extrato nuclear: tampão de lise (10mM;), KCL (10mM), EDTA (1mM), 10% de 

glicerol, ditiotrietol (1mM), fluoreto de fenilmetilsulfonilo (0,1mM), 1µg mL-1 

leupeptina, 1µg mL-1 pepstatina, 0.08µg mL-1 aprotinina. Os tubos foram 

colocados em agitador por 15 minutos a 4ºC. As amostras foram centrifugadas 

(20 000g; 5 minutos; 4oC), o sobrenadante (extrato nuclear) foi aliquotado e 

armazenado a – 70ºC até o uso. A quantificação de proteína foi determinada 

através do espectrofotômetro (NanoDrop™/ EUA). 

 

3.11.2- Ensaio de deslocamento em gel 
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Para verificar a participação do fator de transcrição NF-κB foi utilizada a 

técnica de deslocamento da ligação em gel por eletroforese. Esta técnica 

baseia-se na observação de que complexos estáveis proteína/DNA migram, 

através de gel de poliacrilamida, mais vagarosamente que os fragmentos de 

DNA livres. Resumidamente, o oligonucleotídeo de dupla-fita com consenso 

para NF-κB (5’AGTTGAGGGGACTTTCCCAGGC-3’) foi marcado nas 

extremidades com [γ32P]ATP na presença da T4 polinucleotídeo quinase por 10 

minutos a 37°C. Os nucleotídeos não incorporados foram removidos através da 

coluna de Sefadex G-25.  

Os extratos nucleares migrados foram incubados com tampão do ensaio 

(10mM Tris-HCl pH 7,5; cloreto de magnésio(1mM MgCl2); cloreto de sódio 

(50mM NaCl); 0,5mM DTT; 0,5mM EDTA; 4% glicerol e 1µg de poli dIdC) por 

20 minutos em temperatura ambiente, em volume final de 20µL. Posteriormente, 

cada amostra foi incubada por 30 minutos à temperatura ambiente com ± 

40.000 cpm dos oligonucleotídeos. Os complexos proteína-DNA foram 

avaliados em gel não-desnaturante 6% de acrilamida/bisacrilamida (37,5:1) em 

0,25x TBE a 150V por 1 hora e 30 minutos. Após secagem o gel foi exposto a 

um filme autoradiográfico por 24 - 48 horas a -70°C e analisados 

densitometricamente.  

 

3.12 Determinação da atividade fagocítica e microbicida  

Neste ensaio foi analisada a atividade fagocítica e microbicida de 

neutrófilos migrados para o peritônio. Após o tratamento com a HQ nas 

concentrações de 5µM e 10µM por uma hora, 1 x 106 células foram incubados 

com a Candida albicans (1x 103) por 18 horas em placas de 24 poços sobre 

lamínulas de vidro estéreis. Findo este período, as lamínulas foram retiradas e 

após secagem foram coradas com corante panótico. A quantificação foi 

realizada através de microscópio óptico (FERREIRA et al., 2004), no qual foi 

analisado: (i) total de 100 células, (ii) número de células que fagocitaram 

fungos e (iii) quantidade de fungos fagocitados.  

A porcentagem de fagocitose foi determinada pela fórmula: 
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número de células que fagocitaram pelo menos 1 fungo     x  100 

número de células totais 

 

O índice de fagocitose foi determinado pela fórmula: 

 

número de células que fagocitaram X número de fungos que foram fagocitados 

 

Para a quantificação da atividade microbicida, após 18 horas de 

incubação com a Candida albicans, o sobrenadante da cultura foi centrifugado 

(600rcf, 4ºC, 15 minutos), e descartado. O pellet de células foi lisado com 1mL 

de água destilada, gelada e estéril e uma alíquota (1:250) foi semeada em 

placas contendo agar Sabouraud. Os resultados foram expressos pelo número 

de as unidades formadoras de colônia (UFC) após 24 horas de incubação a 

30oC. 

 

3.13 Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

seguida de pós – testes estatísticos apropriados (Bonferroni e Tukey). O teste 

“t” de Student foi empregado para amostras não pareadas. As analises 

estatísticas foram conduzidas utilizando o GraphPad Prism versão 4.00 

(GraphPad Prism Software Inc, 1992-2003). Os resultados foram expressos 

como média ± erro padrão média (e.p.m) com nível de significância menor que 

5%. 
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4. RESULTADOS 

 
4.1 Célula endotelial 

 

4.1.1 Caracterização da célula endotelial por microscopia confocal 

A caracterização das culturas primárias de célula endotelial foi realizada 

pela marcação da célula com PECAM-1, uma molécula constitutiva da célula 

endotelial (WOODFIN et al., 2007; GARRIDO-URBANI et al., 2008), de forma a 

assegurar pureza das culturas.  A análise por microscopia confocal mostrou 

marcação intensa para PECAM-1, como mostrado na Figura 6. Esta 

caracterização foi realizada com periodicidade durante os ensaios. 
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Figura 6. Caracterização da célula endotelial. 
Foto representativa de células endoteliais em cultura obtidas do músculo 
cremaster de ratos Wistar machos. A imagem foi capturada por microscopia 
confocal (aumento de 400x) após marcação com anticorpo anti-PECAM-1 
conjugado a P.E. 
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4.1.2 Efeito do tratamento com HQ sobre a viabilidade celular  

Para a avaliação da viabilidade, as culturas de células endoteliais foram 

mantidas em condições normais (meio DMEM e 20% SFB) e pré-tratadas com 

HQ (10 ou 100µM, 2 horas) e posteriormente incubadas ou não com LPS 

(2µg/mL) por 48 horas. Os resultados apresentados na Figura 7 mostram que 

os tratamentos não afetam a viabilidade da célula endotelial, uma vez que 

estas permaneceram viáveis após os tratamentos com a HQ e após a 

incubação com meio de cultura ou LPS (Figura 7B). Estes dados refletem a 

incapacidade da HQ causar necrose ou apoptose (Figuras 7A). 

Como controle positivo, a cultura de célula endotelial foi exposta a U.V, 

por 30 segundos, à radiação de 300J, e mantida por 48 horas em meio DMEM 

contendo 10% de SBF. Os dados apresentados na Figura 7B indicam que o 

controle positivo empregado foi adequado, uma vez que houve redução 

acentuada na viabilidade da célula endotelial.  
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Figura 7. Efeito do tratamento com HQ sobre a viabilidade da célula endotelial. 
Células endoteliais em cultura foram incubadas com meio de cultura DMEM 
(células controles), ou pré-tratadas com 10 ou 100µM de HQ por duas horas, 
posteriormente foram incubadas na presença e ausência de LPS (2µg/mL, 48 
horas), ou irradiadas (U.V. 300J por 30 segundos). A viabilidade foi 
quantificada em ensaios de citometria de fluxo com marcação pela Anexina V e 
PI. Os valores expressam a média ± e.p.m. de 6 culturas de células obtidas de 
diferentes animais. (A) Células positivas para anexina V e PI (B) Células 
viáveis. *** P˂ 0,001 vs controle. 
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4.1.3 Efeitos do tratamento com HQ sobre a produção de NO e sobre a 

secreção de citocinas inflamatórias 

 Os dados apresentados na Figura 8 mostram que as incubações com 

HQ não alteraram a produção basal de NO. No entanto, a incubação prévia 

com 100µM de HQ inibiu significantemente a produção de NO induzida pelo 

LPS. 

 Diferentemente, a incubação com 100µM de HQ causou um aumento 

significante na concentração basal de TNF-α, similar à concentração 

encontrada em células estimuladas pelo LPS e diferente da observada em 

células controles incubadas somente com meio de cultura (Figura 9A). A 

incubação prévia com HQ, nas duas concentrações estudadas, não modificou a 

secreção de TNF-α provocada pelo LPS (Figura 9A). 

As concentrações de IL-1β no sobrenadante de células incubadas com 

ambas as doses de HQ (10µM e 100µM) foram significantemente maiores que 

as observadas em células controles incubadas com meio de cultura, mas de 

menor magnitude que a encontrada em células incubadas com LPS. A         

pré-incubação com a HQ não alterou a secreção desta citocina induzida pelo 

LPS (Figura 9B). 

 As concentrações de CINC-1, IL-10 e IL-6 em células incubadas com HQ 

não foram diferentes das encontradas em sobrenadantes de células controles 

incubadas com meio de cultura (Figuras 10A, B e C). Da mesma forma, a 

incubação prévia com HQ não modificou a secreção das citocinas em células 

estimuladas pelo LPS. Os valores encontrados foram equivalentes ao 

encontrado no sobrenadante de células incubadas com meio de cultura e LPS 

(Figuras 10A, B e C). 
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Figura 8. Efeito da HQ sobre a produção de NO pela célula endotelial. 
Células endoteliais em cultura foram pré-tratadas ou não com 10 ou 100µM de 
HQ por duas horas. Posteriormente foram incubadas na presença e ausência 
de LPS (2µg/mL, 48 horas). Os sobrenadantes foram empregados para as 
determinações de NO2

- por reação de Griess. Os valores expressam a média ± 
e.p.m. de 4 culturas de células obtidas de diferentes animais. #P˂ 0,001 vs 
respectivo basal, **P˂0,01 vs respectivos valores estimulados pelo LPS no 
grupo HQ 10µM e controle. 
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Figura 9. Efeito da HQ sobre a secreção de TNF-α e IL-1β pela célula 
endotelial. 
Células endoteliais em cultura foram pré-tratadas ou não com 10 ou 100µM de 
HQ por duas horas. Posteriormente foram incubadas na presença e ausência 
de LPS (2µg/mL, 18 horas). Os sobrenadantes foram empregados para as 
determinações de citocinas por ELISA. Os valores expressam a média ± e.p.m. 
de 6 culturas de células obtidas de diferentes animais. (A) TNF-α, (B) IL-
1β. ,#P˂0,001 vs respectivo basal, **P˂ 0,01,*** P˂0,001 vs valor basal do 
grupo controle. 
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Figura 10. Efeito da HQ sobre a secreção de CINC-1, IL-10 e IL-6 pela célula 
endotelial. 
Células endoteliais em cultura foram pré-tratadas ou não com 10 ou 100µM de 
HQ por duas horas. Posteriormente foram incubadas na presença e ausência 
de LPS (2µg/mL, 18 horas). Os sobrenadantes foram empregados para as 
determinações de citocinas por ELISA. Os valores expressam a média ± e.p.m. 
de 6 culturas de células obtidas de diferentes animais. (A) CINC-1 (B) IL-10, (C) 
IL-6. *P˂ 0,05, **P˂ 0,01, *** P˂0,001 vs respectivo basal . 
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4.1.4 Efeito do Tratamento com HQ sobre a Atividade Enzimática das NOS  

A diminuição da produção de NO2
- por células endoteliais tratadas com HQ 

(100µM) sob estimulação com o LPS delineou os ensaios para investigação 

dos efeitos da HQ sobre a atividade das enzimas óxido nítrico sintases (NOS). 

Foram determinados os efeitos da HQ sobre as atividades das NOS totais, 

dependentes e independente de Ca+2. Os resultados mostraram que a 

atividade das NOS totais estava reduzida nas células endoteliais tratadas com 

HQ e posteriormente incubadas com LPS (Figura 11). Este valor refletiu a 

redução da atividade das NOS dependentes e independente de Ca+2, uma vez 

que suas atividades foram menores do que em células controles tratadas com 

meio de cultura adicionado de LPS. 
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Figura 11. Efeito do tratamento com HQ 100µM sobre as atividades das NOS 
na presença de estimulação com LPS. 
As células endoteliais em cultura foram pré-tratadas ou não com 100µM de HQ 
por duas horas. Posteriormente foram incubadas com LPS (2µg/mL; 24h) para 
determinações da atividade enzimática das NOS, por ensaio enzimático. Os 
resultados expressam a média ± e.p.m dos valores obtidos de 6 a 8 animais.   
** P<0,01 , *** P<0,001 vs. respectivo LPS.  
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4.1.5 Efeitos do tratamento da HQ sobre a expressão gênica das eNOS e 

iNOS  

A expressão gênica das enzimas iNOS e óxido nítrico sintetase 

endotelial (eNOS) foi avaliada por ensaios de RT-PCR para investigar se a 

diminuição detectada na atividade das enzimas (iNOS; eNOS) era dependente 

de uma diminuição da sua síntese. Os resultados obtidos mostram que a 

expressão gênica das enzimas iNOS e eNOS não estava alterada após 

tratamento com a HQ (100µM) na presença de LPS (Figura 12A). A Figura 12B 

mostra uma imagem representativa da eletroforese em gel de agarose para 

RNAm para iNOS e eNOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Efeito da HQ sobre a expressão gênica da eNOS e iNOS pela célula 
endotelial. 
As células endoteliais em cultura foram pré-tratadas ou não com 100µM de HQ. 
Posteriormente foram incubadas com LPS (2µg/mL; 24h). O RNAm foi extraído 
com reagente Trizol. A reação de PCR foi realizada com primer específico 
para eNOS e iNOS. (A) expressa a média ± e.p.m. de 3 a 5 culturas de células 
obtidas de diferentes animais. (B) imagem representativa da eletroforese em 
gel de agarose. 
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4.1.6 Efeito do tratamento da HQ sobre a expressão gênica das citocinas 

IL-1β e TNF-α 

Para investigar se o aumento das concentrações de citocinas, IL-1β e    

TNF-α nos sobrenadantes de célula endoteliais eram decorrentes de alterações 

na síntese destas moléculas, a expressão gênica das mesmas foi determinada 

por reação de RT- PCR. Os dados obtidos mostram que a expressão gênica da 

IL-1β, na ausência do LPS, estava aumentada em células endoteliais tratadas 

com HQ (Figura 13A). A Figura 13B mostra uma imagem representativa da 

eletroforese em gel de agarose para RNAm para IL-1β. 

 O mesmo perfil de elevação dos níveis de RNAm para TNF-α não foi 

detectado. O motivo desta ausência de efeito pode ser decorrente de 

sensibilidade da técnica, mas também pode ser devido a capacidade da HQ 

causar elevação da secreção da citocinas por induzir clivagem do pró-TNF-α à 

sua forma ativa e secretada (UTSUMI et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 13. Efeito da HQ sobre a expressão gênica de IL-1β pela célula 
endotelial. 
Células endoteliais em cultura foram pré-tratadas ou não com 10 ou 100µM de 
HQ por duas horas. O RNAm foi extraído com reagente Trizol. A reação de 
PCR foi realizada com primer específico para IL-1β. (A) expressa a média ± 
e.p.m. de 3 a 5 culturas de células obtidas de diferentes animais. *P<0,05 vs 
controle. (B) imagem representativa da eletroforese em gel de agarose. 
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4.1.7 Efeitos dos tratamentos com HQ sobre a expressão de moléculas de 

adesão  

 As expressões das moléculas de adesão nas células endoteliais foram 

quantificadas após tratamento com a HQ (10 e 100 µM) na ausência e 

presença de LPS (2 µg/mL). É importante salientar que os períodos de 

incubação com LPS variaram de acordo com a cinética de expressão destas 

moléculas. Previamente a estes estudos, a cinética de expressão das 

diferentes moléculas de adesão frente ao LPS foi padronizada.  Também vale 

ressaltar que os períodos de incubação não ultrapassaram os períodos de 

incubação utilizados para se avaliar a viabilidade celular.  

 O tratamento das células endoteliais com as concentrações de 10 ou       

100µM provocou aumento significante na expressão de ICAM-1 na membrana 

celular semelhantemente à expressão desencadeada pelo estímulo com LPS 

(Figura 14A). Por outro lado, a incubação prévia com as duas concentrações 

de HQ não afetou a expressão da molécula induzida pelo LPS (Figura 14A).  

 Semelhantemente à molécula ICAM-1, os tratamentos com as 

concentrações de 10 ou 100µM de HQ estimularam a expressão de PECAM-1 

na membrana celular (Figura 14B). No entanto, esta expressão foi menor que a 

provocada pelo LPS. A incubação com HQ, não modificou a expressão de 

PECAM-1 induzida pelo LPS. Os valores obtidos foram equivalentes aos 

encontrados em células controles incubadas com meio de cultura e 

posteriormente com LPS (Figura 14B). O tratamento com ambas as 

concentrações de HQ (10 ou 100µM) também aumentou a expressão basal de 

VCAM-1 na membrana das células endoteliais, com magnitude semelhante à 

desencadeada pelo LPS (Figura 14C). Por outro lado, a incubação prévia com 

as duas concentrações de HQ não afetou a expressão da molécula induzida 

pelo LPS (Figura 14C). 
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Figura 14. Efeito da HQ sobre a expressão protéica de ICAM-1, PECAM-1, 
VCAM-1 pela célula endotelial.  
Células endoteliais em cultura foram incubadas com meio de cultura DMEM, ou 
pré-tratadas com 10 ou 100µM de HQ por duas horas, posteriormente foram 
incubadas na presença e ausência de LPS (2µg/mL, 4 ou 8 horas). As 
moléculas de adesão foram quantificadas por citometria de fluxo. Os valores 
expressão a média ± e.p.m. de 6 culturas de células obtidas de diferentes 
animais. (A) ICAM-1, (B) PECAM-1 e (C) VCAM-1. **P ˂ 0,01, #P ˂ 0,001 vs 
valor basal do grupo controle. 
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4.1.8 Efeitos do tratamento da HQ sobre a expressão gênica das 

moléculas de adesão  

Para investigar se o aumento detectado na expressão das moléculas de 

adesão ICAM-1, VCAM-1 e PECAM na célula endotelial eram decorrentes de 

alterações na síntese destas moléculas, a expressão gênica das mesmas foi 

determinada por reação de RT- PCR. 

Os dados obtidos mostram que a expressão gênica das moléculas de 

adesão ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1, na ausência de LPS, estava aumentada 

em células endoteliais tratadas com HQ (Figura 15A) . A Figura 15B mostra 

uma imagem representativa da eletroforese em gel de agarose para RNAm 

para   ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efeito da HQ sobre a expressão gênica de ICAM-1, PECAM-1, 
VCAM-1 pela célula endotelial. 
Células endoteliais em cultura foram incubadas com meio de cultura DMEM, ou 
pré-tratadas com 10 ou 100µM de HQ por duas horas. O RNAm foi extraído 
com reagente Trizol. A reação de PCR foi realizada com primer específico 
para      ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1 (A) expressa a média ± e.p.m. de 3 a 7 
culturas de células obtidas de diferentes animais. *P<0,05, **P<0,01, 
***P<0,001 vs respectivo basal. (B) imagem representativa da eletroforese em 
gel de agarose. 
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4.1.9 Efeitos do tratamento da HQ sobre a translocação do NF-ĸB  

Os dados que mostraram o efeito indutor da HQ sobre a produção de 

citocinas (TNF-α e IL-1β) e das moléculas de adesão (ICAM-1, VCAM-1,            

PECAM-1) pela célula endotelial, conduziram os ensaios para a investigação 

dos efeitos deste composto fenólico sobre a translocação do NF-κB, um 

importante fator de transcrição responsável pela síntese de citocinas 

inflamatórias e moléculas de adesão. Como mostrado na Figura 16A, as 

células tratadas com a HQ em ambas as concentrações (10µM e 100µM) na 

ausência do LPS, tiveram uma aumento na translocação do fator de NF-κB 

para o núcleo em relação às células controles tratadas somente com meio de 

cultura. A Figura 16B mostra uma imagem representativa do gel para NF-ĸB. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Efeito do tratamento com HQ 10µM e 100 µM sobre a translocação 
do NF-κB. 
Células endoteliais em cultura foram incubadas com meio de cultura DMEM, ou 
pré-tratadas com 10 ou 100µM de HQ por duas horas. Para a quantificação do 
fator de transcrição NF-κB roram empregados ensaios de deslocamento em 
gel. Os resultados expressam a média ± e.p.m dos valores obtidos 4 animais 
por grupo. ** P<0,01 vs controle. 
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4.1.10 Efeito do tratamento com HQ sobre a expressão gênica enzimas 

MPO e CYP 2E1  

Com o intuito de investigar a capacidade da célula endotelial metabolizar 

a HQ, a expressão gênica de mieloperoxidase e CYP2E1 foi quantificada. Os 

resultados obtidos mostraram que a célula endotelial expressa CYP2E1 

constitutivamente e que sua expressão não sofre influência do tratamento com 

HQ  (Figura 17A). Por ouro lado, os dados mostraram que a célula endotelial 

não apresenta enzima mieloperoxidase (Figura 17B). O controle positivo do 

ensaio foi neutrófilos, que expressam a mieloperoxidase. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Efeito da HQ sobre a expressão gênica da MPO e CYP2E1 pela 
célula endotelial.  
Células endoteliais em cultura foram incubadas com meio de cultura DMEM, ou 
pré-tratadas com 10 ou 100µM de HQ por duas horas. O RNAm foi extraído 
com reagente Trizol. A reação de PCR foi realizada com primer especifico 
MPO e CYP2E1 (A) expressa a média ± e.p.m de RNAm obtido de 4 animais 
por grupo e imagem representativa para CYP2E1. (B) Imagem representativa 
da eletroforese em gel de agarose para MPO, sendo visualizado apenas o 
controle positivo utilizado que foi a presença de mieloperoxidase em neutrófilos. 
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4.2 Neutrófilos 

 

4.2.1 Efeito do tratamento com HQ sobre a viabilidade celular  

Para a avaliação da viabilidade, neutrófilos migrados para o peritônio 

foram mantidos em condições normais (meio RPMI e 10 % SBF) e tratados 

com HQ na maior concentração utilizada nos ensaios (10µM) por 1 hora e 

posteriormente incubados ou não com LPS (5µg/mL) por 18 horas. Os 

resultados apresentados na Figura 18 mostram que os tratamentos não 

afetaram a viabilidade dos neutrófilos, uma vez que estes permaneceram 

viáveis após os tratamentos com a HQ e após a incubação com meio de cultura 

ou LPS (Figura 18A). Estes resultados refletem a incapacidade da HQ causar 

necrose ou apoptose (Figura 18B). 

Os resultados da viabilidade de neutrófilos delinearam as concentrações 

de HQ empregadas no estudo, já que concentrações superiores a estas 

causaram morte celular por apoptose (dados não mostrados). 
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Figura 18. Efeito do tratamento com HQ sobre a viabilidade de neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram foram incubados com meio de cultura RPMI 
(células controles), ou pré-tratados com 10µM de HQ por uma hora, 
posteriormente foram incubados na presença e ausência de LPS (5µg/mL, 18 
horas). A viabilidade foi quantificada em ensaios de citometria de fluxo com 
marcação pela Anexina V e PI. Os valores expressam a média ± e.p.m. de       
7 culturas de células obtidas de diferentes animais. (A) Células positivas para 
Anexina V e PI (B) Células viáveis. 
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4.2.2 Efeitos do tratamento com HQ sobre a produção de NO e sobre a 

secreção de citocinas inflamatórias  

Os dados apresentados na Figura 19 mostram que as incubações com 

as duas concentrações de HQ diminuíram a produção basal de NO. Os valores 

obtidos foram significantemente menores que os observados em células 

controles, incubadas com meio de cultura.  Da mesma forma, a incubação 

prévia com as duas concentrações de HQ inibiu a produção de NO induzida 

pelo LPS. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Efeito da HQ sobre a produção de NO por neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença e ausência de LPS 
(5µg/mL, 18 horas). Os sobrenadantes foram empregados para as 
determinações de NO2

- por reação de Griess. Os valores expressão a média ± 
e.p.m. de 4 culturas de células obtidas de diferentes animais. #P˂ 0,001, 
*P˂0,05, **P˂0,01, vs valor basal do grupo controle. ***P˂0,001 vs valores 
estimulados pelo LPS no grupo controle. 
 
 

  

 

 

0

100

200

300

400

Basal LPS Basal LPSBasal LPS

HQ 5µµµµM HQ 10µµµµM

*
**

#

*** ***

Controle

N
O
2
_
( µµ µµ
M
)



 
 

 

72 

Diferentemente, a incubação com HQ não causou alterações significativas na 

concentração basal de TNF-α, IL-6 e IL-1β (Figura 20A, B e C). No entanto, a 

incubação com HQ, nas duas concentrações estudadas, previamente à 

incubação com LPS, reduziu significantemente a concentração das citocinas 

nos sobrenadante das células. Os valores obtidos em células incubadas com a 

HQ e estimuladas pelo LPS foram significantemente menores que as 

encontradas em células controles incubadas com meio de cultura e LPS e 

similares à produção basal das citocinas (Figura 20A, B e C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 20. Efeito da HQ sobre a produção citocinas por neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença e ausência de LPS 
(5µg/mL, 18 horas). Os sobrenadantes foram empregados para as 
determinações de citocinas por ELISA. Os valores expressão a média ± e.p.m. 
de 6 culturas de células obtidas de diferentes animais. (A) TNF-α, (B) IL-6, (C) 
IL-1β. #P˂0,001 vs respectivo valor basal do grupo controle,***P˂0,001 vs 
respectivo valor estimulado pelo LPS no grupo controle. 
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4.2.3 Efeito do Tratamento com HQ sobre a Atividade Enzimática das NOS  

A diminuição da produção de NO2
- em neutrófilos tratados com HQ            

(5 e 10µM) na presença ou ausência de LPS delineou os ensaios para 

investigação dos efeitos da HQ sobre a atividade das enzimas óxido nítrico 

sintases (NOS). Foram determinados os efeitos da HQ sobre as atividades das 

NOS totais, dependentes e independente de Ca+2, na ausência ou presença de 

LPS. Os resultados mostraram que a atividade das NOS totais, dependente e 

independente de Ca2+ não estavam alteradas em neutrófilos tratados com HQ 

na ausência de LPS, Figura 21A.  

Em neutrófilos estimulados com LPS, verificou–se uma redução da 

atividade das NOS total, independentes e dependente de Ca+2, uma vez que 

suas atividades foram menores do que em células controles tratadas com meio 

de cultura adicionado de LPS (Figura 21B e C). 
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Figura 21. Efeito do tratamento com a HQ sobre a atividade das NOS de 
neutrófilos 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença e ausência de LPS 
(5µg/mL, 18 horas) para determinações da atividade enzimática das NOS, por 
ensaio enzimático. Os valores expressão a média ± e.p.m. de 3 a 5 culturas de 
células obtidas de diferentes animais. (A) NOS basal, (B) NOS estimulada com 
LPS. * P<0,05, ** P<0,01  vs respectivos valores estimulados pelo LPS, *** 
P<0,001 vs respectivos valores estimulados pelo LPS no grupo HQ 5µM  e 
controle. 
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4.2.4 Efeito do Tratamento com HQ sobre a expressão gênica da iNOS 

cNOS  

A expressão gênica das enzimas enzimas iNOS e óxido nítrico sintetase 

constitutiva (cNOS) foi avaliada por ensaios de RT-PCR para investigar se a 

diminuição detectada na atividade das enzimas (iNOS; eNOS) era ou não 

dependente de uma diminuição da sua síntese protéica. 

Os dados obtidos mostram que a expressão gênica das enzimas iNOS e 

cNOS, na presença de LPS, não estava alterada após tratamento com a HQ na 

concentração de 5 e 10µM na presença de LPS, Figura 22A. A Figura 22B 

mostra uma imagem representativa da eletroforese em gel de agarose para 

RNAm para iNOS e eNOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Efeito do tratamento da HQ na expressão gênica da eNOS e iNOS 
por neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença de LPS (5µg/mL,                              
18 horas). O RNAm foi extraído com reagente Trizol. A reação de PCR foi 
realizada com primer específico para cNOS e iNOS. (A) expressa a média ± 
e.p.m. de 4 culturas de células obtidas de diferentes animais. (B) imagem 
representativa da eletroforese em gel de agarose. 
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4.2.5 Efeito do Tratamento com HQ sobre a translocação do NF-kB  

Os dados que mostraram o efeito inibitório da HQ sobre a produção de 

citocinas estimuladas pelo LPS em neutrófilos, conduziram os ensaios para a 

investigação dos efeitos deste composto fenólico sobre a translocação nuclear 

do NF-κB, um importante fator de transcrição responsável pela síntese de 

citocinas inflamatórias. Como mostrado na Figura 23, células tratadas com a 

HQ (5µM e 10µM) e estimuladas com o LPS, tiveram diminuição na 

translocação do fator de NF-κB no núcleo em relação às células controles 

tratadas somente com meio de cultura adicionado com LPS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 23. Efeito do tratamento com HQ 5µM e 10 µM sobre a translocação do 
NF-κB por neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença de LPS (5µg/mL,                              
4 horas).Para a quantificação do fator de transcrição NF-κB foram empregados 
ensaios de deslocamento em gel .Os resultados expressam a média ± e.p.m 
dos valores obtidos 4 animais por grupo. *** P<0,001 vs LPS. 
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4.2.6 Efeito do tratamento da HQ sobre a expressão gênica das citocinas 

IL-1β,  TNF-α e IL-6 

Para investigar se a diminuição de citocinas nos sobrenadantes de 

neutrófilos era decorrente de alterações na síntese destas moléculas, a 

expressão gênica das mesmas foi determinada por reação de RT- PCR. Os 

resultados mostram que a expressão gênica das citocinas pró-inflamatórias 

TNFα, IL-6 e IL-1β , na presença do LPS, estava diminuída em neutrófilos 

tratados com HQ (Figura 24A). A Figura 24B mostra uma imagem 

representativa da eletroforese em gel de agarose para RNAm para TNFα, IL-6 

e IL-1β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Efeito da HQ sobre a expressão gênica de TNF-α, IL-6, IL-1β por 
neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença de LPS (5µg/mL,                              
4 horas). O RNAm foi extraído com reagente Trizol. A reação de PCR foi 
realizada com primer especifico para TNF-α, IL-6, IL-1β (A) expressa a média ± 
e.p.m de RNAm obtido de 4 animais por grupo * P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001 
vs respectivos valores estimulados pelo LPS.  (B) Imagem representativa da 
eletroforese em gel de agarose.  
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4.2.7 Efeito do tratamento com a HQ na atividade fagocítica e microbicida 

Os efeitos da HQ sobre a atividade fagocítica e microbicida de 

neutrófilos foi determinada frente à Candida albicans em células previamente 

incubadas com a HQ (5 e 10µM) durante 1 hora. As células tratadas com 10µM 

de HQ apresentaram atividade fagocítica menores que as tratadas com meio 

de cultura ou com 5µM de HQ (Figura 25A). O índice de fagocitose, que 

representa a relação entre o número de células que fagocitaram e o número de 

fungos fagocitados também se apresentou diminuído (Figura 25B). 

Para avaliar os efeitos da HQ sobre a atividade microbicida de 

neutrófilos, estas células foram incubadas com a HQ ou meio de cultura e 

incubadas com fungo Candida albicans por 18 horas. Findo o período de 

incubação, os neutrófilos foram lisados e os fungos fagocitados foram 

novamente cultivados. Quanto maior o número de colônias formadas, menor a 

atividade microbicida. Os resultados obtidos mostraram que o tratamento com 

as duas concentrações de HQ reduziu a atividade microbicida frente à Candida 

albicans. O número de colônias de fungos foi maior em culturas realizadas com 

lisados de neutrófilos tratados com a HQ em relação a neutrófilos controles 

tratados com meio de cultura (Figura 26). 
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Figura 25. Efeito do tratamento com HQ sobre atividade fagocítica de 
neutrófilos frente a Candida albicans. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora e foram incubados com Candida albicans (1 x 103; 18 horas). 
Posteriormente as células foram quantificadas por coloração em lâmina para 
avaliar a atividade fagocítica. Os resultados expressam a média ± e.p.m dos 
valores obtidos 4 animais por grupo. ** P<0,01 vs valor do grupo controle e     
HQ 5µM.  
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Figura 26. Efeito do tratamento com HQ 5µM e 10µM e incubação com 
Candida albicans na atividade microbicida de neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora e foram incubados com Candida albicans (1 x 103; 18 horas). 
Posteriormente as células foram lisadas e semeadas em agar sabourand e 
mantidas em estufa por 18 horas, a determinação da atividade microbicida foi 
realizada por contagem das unidades formadoras de colônias. Os resultados 
expressam a média ± e.p.m dos valores obtidos 4 animais por grupo * P<0,05 
vs controle. 
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4.2.8 Efeito do tratamento com HQ sobre a expressão gênica enzimas 

MPO e CYP 2E1  

Para investigar a capacidade de neutrófilos de metabolizar a HQ, a 

expressão gênica de mieloperoxidase e CYP2E1 foi quantificada. Os dados 

obtidos mostram que neutrófilos estimulados com LPS expressam a enzima 

mieloperoxidase. Os resultados mostram que os tratamentos com a HQ 

aumentam a expressam de MPO (Figura 27A). A CYP2E1 é expressa por 

neutrófilos após estímulo com LPS, mas os tratamentos com a HQ nas 

concentrações de 5µM e 10µM não alteraram sua expressão gênica             

(Figura 27B). 
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Figura 27. Efeito da HQ sobre a expressão gênica da MPO e CYP2E1 por 
neutrófilos. 
Neutrófilos em cultura foram pré-tratados ou não com 5 ou 10µM de HQ por 
uma hora. Posteriormente foram incubados na presença de LPS (5µg/mL,                              
18 horas). O RNAm foi extraído com reagente Trizol. A reação de PCR foi 
realizada com primer específico mieloperoxidase e CYP2E1 (A) expressa a 
média ± e.p.m de RNAm obtido de 4 animais por grupo e imagem 
representativa para MPO, *P<0,05, **P<0,01 vs valor estimulado pelo LPS (B) 
expressa a média ± e.p.m de RNAm obtido de 4 animais por grupo e imagem 
representativa para CYP2E1. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que o tratamento 

in vitro com HQ acarreta efeitos anti e pró-inflamatórios em neutrófilos e célula 

endotelial, respectivamente. Mostramos que HQ induz, per se, a expressão de 

moléculas de adesão da super família das imunoglobulinas e a secreção de 

TNF-α e IL-1β em células endoteliais, que possivelmente seja decorrente do 

aumento da translocação nuclear do NF-ĸB. No entanto, o tratamento com HQ 

inibe a produção de NO, sob estimulação pelo LPS, via inibição das atividades 

das enzimas NO sintases. Em neutrófilos, a HQ exerce efeitos antiinflamatórios, 

mostrados pela diminuição da atividade fagocítica e microbicida, inibição da 

produção de NO, pela inibição das atividades das enzimas NO sintases, 

inibição da secreção de citocinas pró-inflamatórias frente estimulação pelo LPS. 

Este último efeito pode ser decorrente de redução da translocação nuclear do 

NF-κB. 

Foi empregada cultura de célula endotelial primária obtida do músculo 

cremaster de ratos Wistar, machos. O procedimento experimental permite 

crescimento específico de células endoteliais de vasos da microcirculação, 

caracterizadas, rotineiramente, por microscopia confocal pela marcação da 

expressão de PECAM-1. Esta cultura tem sido usada pelo nosso grupo de 

pesquisa para elucidar mecanismos pró ou anti-inflamatórios de mediadores 

endógenos ou de novas moléculas de origem sintética ou animal (LOTUFO et 

al., 2001; CAVALCANTI et al., 2007; WAISMAN et al., 2009). A utilização desta 

cultura foi escolhida em detrimento às obtidas de cordão umbilical humano ou 

de aorta bovina, duas culturas de fácil obtenção, pelos seguintes motivos: (i) os 

eventos de interação leucócito-endotélio e a transmigração de leucócitos 

ocorrem, predominantemente, em vênulas da microcirculação (HARLAN, 1985; 

RAMPART, 1994); (ii) as células endoteliais de vasos de grande e pequeno 

calibre diferem em inúmeras características, entre as quais a expressão de 

moléculas de adesão (RAMPART, 1994); (iii) nossos resultados que 
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demonstram que a exposição à HQ in vivo prejudica a evolução da resposta 

inflamatória têm sido obtidos em ratos Wistar, machos (FERREIRA et al., 2007; 

MACEDO et al., 2007). 

Os estudos foram realizados em neutrófilos migrados para o peritônio, 

por meio da injeção de agente irritante, no caso o glicogênio de ostra, uma vez 

que a concentração deste tipo de células na circulação de roedores é pequena 

em relação aos demais tipos de leucócitos (10 a 20%), inviabilizando sua coleta 

em número expressivo. Esta estratégia metodológica é amplamente descrita e 

os neutrófilos obtidos são empregados para avaliação de inúmeras atividades, 

entre as quais as aqui investigadas (para revisão ver STEWART et al., 1993),  

 As concentrações de HQ empregadas nestes estudos nos ensaios 

com as células endoteliais foram obtidas a partir de dados preliminares do 

nosso laboratório, que mostraram a menor concentração para indução da 

expressão de moléculas de adesão. No caso dos neutrófilos, as concentrações 

e tempos utilizados foram menores que os empregados nos ensaios com a 

célula endotelial, devido ao fato que concentrações iguais ou superiores a 

50µM afetaram a viabilidade.  

 A literatura mostra que a concentração de exposição, bem como o 

período de incubação com HQ são muito variáveis, dependendo da célula e do 

efeito tóxico estudado. Como já salientado na Introdução, as concentrações de 

HQ encontradas na literatura variaram de 10 µM a 20 mM para os diferentes 

tipos celulares estudados e para os efeitos observados (HAZEL, 1996; 

HENSCHLER et al., 1996; LI et al., 1997; ANDREOLI et al., 1999; WIEMELS & 

SMITH, 1999; OUYANG et al., 2000; VAN DEN HEUVEL et al. 2001; POIRIER 

et al., 2002; MA et al., 2003; GASKELL et al., 2004; LINDSEY et al., 2005; 

MORETTI et al., 2005; ZHAO, 2008). Apesar da grande quantidade de estudos 

in vitro com a HQ, dados sobre suas ações sobre as células endoteliais e 

neutrófilos ainda são escassos, portanto os delineamentos experimentais 

empregados foram padronizados durante a realização deste trabalho. 

Para determinar se os tratamentos não provocavam morte celular, o 

primeiro passo deste trabalho foi investigar se o tratamento com HQ e a 

subseqüente incubação com LPS não acarretavam apoptose e necrose. Os 
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dados obtidos mostraram que os tratamentos não causaram ambos os tipos de 

morte celular, tanto na célula endotelial quanto nos neutrófilos. Estes dados 

diferem dos da literatura que indicam que a HQ interfere com as vias de 

apoptose em diferentes linhagens celulares, induzindo ou inibindo o processo, 

dependendo do tipo celular, tempo e concentração de HQ usados (IBUKI & 

GOTO, 2004; ROSS et al., 1996; ZHAO et al., 2008). Tem sido mostrado que a 

incubação de células da medula óssea com HQ inibe proteases envolvidas no 

processo de apoptose de células neoplásicas e que espécies reativas de 

oxigênio participam do processo (ROSS et al., 1996; IBUKI E GOTO, 2004). 

Por outro lado, várias evidências sugerem seu papel na indução do processo, 

especialmente em células não neoplásicas (BIRONAITE et al., 2004; INAYAT-

HUSSAIN & ROSS, 2005; TERASAKA et al., 2005; ZHAO et al., 2008). Os 

mecanismos envolvidos ainda não estão totalmente esclarecidos, mas sugerem 

fortemente a participação de espécies reativas de oxigênio (TERASAKA et al., 

2005) e discordam quanto a dependência ou não da ativação de caspases 

(INAYAT-HUSSAIN & ROSS, 2005). É importante salientar que, tanto a cultura 

de célula endotelial como os neutrófilos empregados em nossos estudos, 

possuem as vias intracelulares necessárias para indução de apoptose, uma 

vez que temos mostrado suas mortes por apoptose pela ação de diferentes 

estímulos (CAVALCANTI et al., 2007; WAISMAN et al., 2009). 

Os tratamentos com HQ aqui empregados induziram a expressão de 

moléculas de adesão da superfamília das imunoglobulinas na célula endotelial, 

responsáveis pela aderência de leucócitos à parede vascular. Os resultados  

mostram que as duas concentrações de HQ empregadas causaram aumento 

na expressão de ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1 na membrana celular, mas não 

alterou a expressão elevada provocada pelo LPS. A ICAM-1 é expressa 

constitutivamente na célula endotelial e sua expressão gênica é aumentada por 

diferentes estímulos inflamatórios (YANG et al., 2006). Diferentemente, a 

expressão de VCAM-1 é quase que inteiramente dependente de estimulação 

(POBER & COTRAN, 1991) e a PECAM-1 possui expressão constitutiva e 

localiza-se preferencialmente na bordas das células endoteliais, onde participa 

efetivamente da junções entre estas células (GARRIDO-URBANI et al., 2008). 
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A expressão e ativação da PECAM-1 na membrana é dependente de síntese 

protéica e é induzida por estímulos inflamatórios e pelo shear stress (COOK-

MILL & DEEM, 2005; FUJIWARA, 2006), além de reinternalização ou clivagem 

(WANG et al., 1997; GARNACHO et al., 2008). Interessantemente, os 

resultados obtidos mostraram que a HQ induz a expressão na membrana, 

dependentemente, de síntese gênica. Níveis de RNAm para as três moléculas 

estavam elevados após incubação com HQ.  

A literatura é carente quanto à ação da HQ sobre a expressão de 

moléculas de adesão. Nossos estudos prévios mostraram que animais 

expostos in vivo à HQ expressam maiores concentrações de PECAM-1 no 

endotélio de vênulas pós- capilares do músculo cremaster após estimulação 

com LPS (MACEDO, 2008). 

 O tratamento com HQ na célula endotelial não induziu a secreção de 

IL-10, IL-6 e CINC-1, mas aumentou a secreção basal de TNF-α e IL-1β. Esta 

ação da HQ sobre a IL-1β é dependente de expressão gênica. Por outro lado, o 

mesmo perfil de elevação dos níveis de RNAm para TNF-α não foi detectado. 

O motivo desta ausência de efeito pode ser decorrente de sensibilidade da 

técnica, mas também pode ser devido a capacidade da HQ causar elevação da 

secreção da citocinas por induzir clivagem do pró-TNF-α à sua forma ativa e 

secretada (UTSUMI et al., 2001) 

 Interessantemente, o tratamento com HQ inibiu a secreção de IL-6, 

TNF-α e IL-1β após estimulação com LPS por neutrófilos e essa inibição foi 

dependente de inibição na expressão gênica dessas citocinas. Os dados da 

literatura são contraditórios sobre a ação da HQ sobre a secreção da imensa 

gama de citocinas pró ou anti-inflamatórias. Tem sido mostrado que HQ 

provoca aumento na secreção de IL-8 (BIRONAITE et al., 2004), mas por outro 

lado o pré-tratamento com HQ inibiu a produção de TNF-α por células 

mononucleares humanas estimuladas por anti-CD3 ou acetato de forbol 

miristato (PMA) (OUYANG et al., 2000), e de IL-1β impedindo a conversão 

proteolítica da pró-II-1 a IL-1β em macrofágos (NICULESCU et al., 1995; 1996). 
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Tanto a expressão gênica de moléculas de adesão quanto de citocinas é 

dependente da translocação do NF-κB. Em neutrófilos verificou-se que a HQ 

tem a capacidade de diminuir esse fator de transcrição, enquanto que na célula 

endotelial, o efeito é oposto. Em conjunto, estes dados podem explicar o 

mecanismo responsável pela diminuição ou aumento na secreção destas 

citocinas. Estes dados corroboram uma série de trabalhos, realizados em 

diferentes linhagens celulares e estímulos pró-inflamatórios, que sugere que o 

NF-κB é alvo de ação das HQ. PYATT et al., (2000) demonstraram redução da 

atividade de NF-κB em linfócitos B CD19+ e T CD4 estimulados pelo PMA e 

pelo TNF-α, respectivamente. Nesta mesma linha de evidências, foi mostrado 

que a expressão protéica de NF-κB está diminuída em célula do estroma da 

medula óssea humana estimulada pelo PMA, no entanto, a intensidade de 

resposta variou com a concentração (superior a 100 µM) e o tempo de 

incubação empregados (YANG et al., 2006). Adicionalmente, estudos de       

MA et al., (2003) mostraram em macrófagos estimulados pelo LPS, que a HQ 

também é capaz de bloquear a transcrição gênica para TNF-α, por inibir a 

ligação do NF-κB ao DNA. Em conjunto, os dados sugerem que a HQ interfere 

positivamente ou negativamente com a translocação nuclear do fator de 

transcrição dependendo do tipo celular tratados com a HQ. Ademais, vale 

ressaltar que a indução ou inibição da translocação nuclear do fator de 

transcrição leva a ações específicas, uma vez que mostramos na célula 

endotelial, indução da expressão de moléculas de adesão e da expressão 

protéica de gênica de IL-1β, mas não afetou a secreção de outras citocinas 

transcritas pelo fator, como a IL-6 e IL-8, nem mesmo a expressão das NO 

sintases. Em conjunto, estes dados mostram a especificidade da HQ afetar a 

translocação do NF-κB para sítios específicos no DNA.  

A produção de espécies reativas de oxigênio está relacionada à 

toxicidade de metabólitos do benzeno, entre os quais a HQ (WIEMELS & 

SMITH, 1999; ANDREOLI et al., 1999). Esta afirmação está baseada em 

inúmeras evidências, entre as destacadas a seguir: (i) a pré-incubação com HQ 

estimula células da medula óssea a produzirem NO em resposta ao LPS ou 
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IFN-γ (LASKIN et al., 1995); (ii) a HQ, gera produção de ânion superóxido e 

ativação das óxido nítrico sintases por células da medula óssea de 

camundongos (MELIKIAN et al., 2008) e que a  conseqüente geração de 

peroxinitritos pode ser a responsável pela citotoxicidade da HQ (ROSS et al., 

1996, IBUKI & GOTO ,2004 , RANA & VERMA, 2005); (iii) HQ é um potente 

indutor de lesão de DNA, dependente da presença de NO (LI et al.,1997). 

Pesquisas descritas recentemente mostram que a HQ, na presença de 

LPS, causa uma diminuição da produção de NO (dose-dependente) em 

macrófagos, suprimindo a expressão gênica da iNOS (CHO et al., 2008). Os 

resultados aqui apresentados nos ensaios com culturas de célula endotelial 

corroboram esta afirmação, mas incluem outras informações importantes não 

ainda descritas. Mostramos que a exposição à HQ reduz a produção de NO na 

vigência de estimulação pelo LPS, não pela alteração da expressão gênica de 

iNOS e eNOS, mas sim pela inibição de suas atividades. Em neutrófilos, o 

tratamento com HQ também diminuiu a secreção de NO, tanto em níveis 

basais como após a estimulação pelo LPS. Da mesma forma que o observado 

nas células endoteliais, o mecanismo responsável por este efeito é a inibição 

da atividade das enzimas, sem comprometimento das suas expressões gênicas. 

Se associados, os dados obtidos em neutrófilos e célula endotelial são 

concordantes quanto a ação da HQ sobre as funções das NOS, sugerindo que 

estas enzimas sejam alvo de ação da HQ. 

A eNOS está localizada na membrana plasmática ligada à caveola e no 

aparato de Golgi. As caveolas são invaginações da membrana plasmática onde 

ficam ancoradas numerosas proteínas sinalizadoras, incluindo subunidades da 

proteína G, fosfatidil-3-inositol, e proteínas tirosina quinases (para revisão ver 

FLEMING & BUSSE, 1999). A eNOS e a nNOS existem nas células como 

proteínas pré-formadas e suas atividades dependem da elevação intracelular 

de cálcio em resposta a neurotransmissores e substâncias vasoativas (para 

revisão ver BOGDAN, 2001). Esta ativação ocorre de maneira rápida e 

transitória sendo que a cinética de ativação é dependente da biodisponibilidade 

do cálcio intracelular. A regulação da atividade das cNOS está relacionada a 

diferentes mecanismos pós-tradução, incluindo interação das enzimas com 
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proteínas ou fosfolípides de membrana, fosforilação de resíduos de serina ou 

treonina, biodisponibilidade de cofatores e do substrato L-arginina (para revisão 

ver FLEMMING & BUSSE, 1999). Por exemplo, a fosforilação da treonina no 

domínio de ligação da CaM exerce efeito inibitório na atividade da NOS 

enquanto a fosforilação dos resíduos de serina causa uma ativação em  

resposta ao shear stress (força paralela ou tangencial exercida pelo fluxo 

sanguíneo no endotélio), estrógeno ou insulina, (ALP & CHANNON, 2004; 

MOUNT et al., 2007).  

O controle da geração de NO pela atividade da iNOS pode envolver 

eventos como: fosforilação de sítios da proteína, biodisponibilidade de O2 e da 

L-arginina além da dimerização da proteína  e da ligações de cofatores, como o 

tetrahidrobiopterina (BH4) um co-fator essencial para a atividade NOS, 

facilitando estabilização dos dímeros e reforçando a ligação com a L- arginina 

(para revisão ver AKTAN, 2004, CHATTERJEE et al., 2008 ). Como a HQ 

exerce este efeito inibitório sobre a atividade da NOS ainda será elucidado.  

A diminuição das atividades fagocíticas e microbicidas de fagócitos está 

diretamente ligada à produção de NO e íon-superóxido. Recentemente CHO et 

al., (2008) demonstraram que a inibição da via oxidativa em macrófagos reduz 

a atividade fagocítica e microbicida de macrófagos. Como resultados 

semelhantes foram aqui obtidos em neutrófilos, este pode ser um mecanismo 

relevante para este efeito da HQ em neutrófilos. No entanto, como observamos 

que a HQ interfere com vias intracelulares que levam a secreção de citocinas, é 

plausível que outras investigações sejam conduzidas.  

Em conjunto, os dados aqui obtidos mostram que os neutrófilos são 

células mais susceptíveis aos efeitos tóxicos da HQ, uma vez que 

concentrações, bem como períodos de incubação menores que os empregados 

para célula endotelial causaram morte celular. Adicionalmente, os efeitos em 

neutrófilos parecem levar a um estado de paralisia celular, diferente do 

observado no outro tipo celular estudado. Como já salientado na Introdução, a 

HQ é metabolizada à benzoquinonas mais reativas pela ação da 

mieloperoxidase e prostaglandina H sintetase (Casarrett, 2007). Desta forma, 

inferimos que diferenças nos efeitos encontrados nos dois tipos celulares aqui 
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empregados, sejam dependentes, pelo menos em parte, da capacidade destas 

células metabolizarem distintamente a HQ. Desta forma, a expressão gênica da 

mieloperoxidase foi quantificada em ambos os tipos celulares e somente 

neutrófilos, como já era esperado, expressam a enzima, e interessantemente, 

sua expressão gênica é aumentada frente a incubação com a HQ. Este dado 

ratifica a literatura, uma vez que tem sido mostrado que a incubação de 

agentes fenólicos com diferentes tipos celulares aumenta a síntese de 

expressão de enzimas de biotransfomação, entre as quais as oxidativas do 

sistema do citocromo P450 e MPO (Zhu et al., 1995; Trush et al., 1996). Apesar 

de não estar muito bem estabelecido na literatura a MPO é expressa em 

células endoteliais do endocárdio humano submetidas a estresse oxidativo (La 

Rocca et al., 2008).  

Por outro lado, a célula endotelial, bem como os neutrófilos, expressam 

CYP2E1, outra enzima importante na conversão de benzeno a óxido de 

benzeno e este à HQ (FARIN et al., 1994). A incubação com HQ não induziu 

sua expressão gênica. Este fato é relevante, uma vez que tem sido mostrado 

na literatura que a incubação de agentes fenólicos a diferentes tipos celulares 

aumenta a síntese de expressão de enzimas de biotransformação, entre as 

quais as oxidativas do sistema do citocromo P450 e MPO (ZHU et al., 1995; 

TRUSH et al., 1996). Neste contexto, podemos sugerir que as diferenças de 

efeitos aqui encontrados pela ação da HQ possam decorrer de sua 

metabolização a benzoquinonas, que são mais reativas que a HQ. Tem sido 

mostrado que as benzoquinonas possuem alto poder oxidativo, que lesa 

substratos endógenos com maior facilidade que a HQ, como DNA, proteínas e 

lipídeos, com conseqüências mais deletérias que a HQ (SMITH, et al., 1989, 

SNYDER & HENDLI, 1996). Esta hipótese será investigada brevemente.  

Em conjunto, os resultados obtidos mostram que a HQ ativa 

propriedades inflamatórias da célula endotelial, como a expressão de 

moléculas de adesão e secreção de citocinas, mas por outro lado, inibe as 

NOS e a produção de NO. Diferentemente, os dados indicam que a HQ inibe 

efeitos pró-inflamatórios em neutrófilos, como a secreção de citocinas pró-

inflamatórias e inibe as NOS e a produção de NO, bem como as atividades 
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fagocíticas e microbicidas. É possível que estas ações sobre os neutrófilos 

possam contribuir, pelo menos em parte, pela redução da migração celular 

durante a resposta inflamatória observada após exposição in vivo à HQ. 
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6. RESUMOS DOS RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES 

 
 
Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir que: 

 

1) Os dados obtidos mostraram que o tratamento de células endoteliais 

com HQ, nas concentrações de 10 ou 100µM, na presença ou ausência 

de LPS (2µg/mL): 

� não afetou a viabilidade da célula endotelial;  

� reduziu a produção de NO sob estimulação pelo LPS, não dependente 

de diminuição de síntese das enzimas iNOS e eNOS, mas de inibições 

de suas atividades;  

� aumentou a expressão gênica e protéica de citocinas pró – inflamatórias, 

TNF-α e IL-1β, em condições basais; 

� aumentou a expressão gênica e protéica de moléculas de adesão ICAM-

1, PECAM-1 e VCAM-1 em condições basais; 

� aumentou a translocação nuclear do  NF-ĸB  em condições basais; 

� não interferiu com a expressão de CYP2E1;  

O que permite concluir que a HQ ativa as propriedades pró–

inflamatórias da célula endotelial, como aumento da expressão gênica e 

protéica de moléculas de adesão e citocinas, possivelmente devido a um 

aumento no translocação nuclear do fator de transcrição NF-ĸB. Por outro 

lado, reduz, em condições de inflamação, a produção de NO por inibir a 

atividade das NOS.  

 

2) Os dados obtidos mostraram que o tratamento de neutrófilos com HQ, 

nas concentrações de 5 ou 10 µM, na presença ou ausência de LPS 

(5µg/mL):  

� não afetou a viabilidade de neutrófilos;  

� reduziu a produção de NO, não dependente de síntese, mas de redução 

das atividades enzimáticas das cNOS e iNOS;  
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� reduziu a expressão gênica e protéica das citocinas pró–inflamatórias, 

TNF-α, IL-1β e IL-6 sob estimulação pelo LPS. 

�  inibiu a translocação nuclear do NF-ĸB sob estimulação pelo LPS; 

� reduziu a capacidade microbicida e fagocítica frente a Candida albicans; 

� aumentou a expressão da enzima de biotransformação MPO;  

� não modificou a expressão gênica de CYP2E1;   

O que permite concluir que a HQ inibe as propriedades pró–inflamatórias 

de neutrófilos, pela diminuição da expressão gênica e protéica de citocinas e 

moléculas de adesão, possivelmente pela interferência com a capacidade de 

translocação nuclear do NF-ĸB. Ainda, diminui a secreção de NO, pelo bloqueio 

da atividade das NOS e inibe a capacidade de fagocítica e microbicida de 

neutrófilos.   
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FBF5766-2  
Biodisponibilidade e 
bioequivalência de 
medicamentos 

30/09/2008 01/12/2008 90 6 85.00 B  N Concluída 

 

Créditos mínimos exigidos Para Exame de  
Qualificação 

Para Depósito de  
Dissertação/Tese Créditos obtidos    

Disciplinas: 25 25 Disciplinas: 26 
Atividades Programadas:  0 0 Atividades Programadas:  0 
Seminários: 0 0 Seminários: 0 
Estágios: 0 0 Estágios: 0 
  
Total: 25 25   26 

 

Créditos Atribuídos à Dissertação : 71 
 

Conceito até 31/12/1996:  
A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; D 
- Insuficiente, sem direito a crédito; E - Reprovado, sem direito a crédito; I - Incompleto; J - Abandono 

Justificado; T - Transferência.  
 

Conceito a partir de 02/01/1997: 
A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R 

- Reprovado; T - Transferência.  
 

Um(1) crédito equivale a (15) horas de atividade programada.  
 

Situação em: 29/06/2009 12:02 
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Anexo C – Currículo Lattes 

 



 
 

 

113 



 
 

 

114 

 
 
 



 
 

 

115 

 

 



 
 

 

116 

Anexo D: Informações para os Membros de Bancas Julgadoras  

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Secretaria de Pós-Graduação 

 
 

Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 
Mestrado/Doutorado 

 
1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com 

duração máxima de trinta minutos. 
 
2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada examinador 

disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato, exclusivamente 
sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos 
para sua resposta. 

 
2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é 

facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por 
examinador. 

 
3. A sessão de defesa será aberta ao público. 
 
4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a 

mesma se reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a 
aprovação ou reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na 
argüição. 

 
4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a 

Comissão Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo 
exclusivamente indicado na ata. 

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 
unanimidade ou pela maioria da banca. 

 
5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-

Graduação: pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 
 
 

São Paulo, 18 de março de 2005. 
Profa Bernadete D.G.M.Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 

 


