
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: PAPEL DOS RECEPTORES TOLL 4 NO AUMENTO DA ADESÃO E TRANSMIGRAÇÃO DE
LEUCÓCITOS FRENTE A EXPOSIÇÃO PRECOCE À POLUIÇÃO AMBIENTAL (1,2-NAFTOQUINONA)
EM CAMUNDONGOS

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CHARLISTON ALVES DA CUNHAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): KAREN TIAGO DOS SANTOS, SORAIA KATIA PEREIRA COSTAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): KARLA BARROSO FEITOSACOLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 
O aumento de doenças cardiovasculares e respiratórias vem sendo 

extensivamente associado com o excesso da poluição do ar ambiente (PAA), 

particularmente em indivíduos susceptíveis, como asmáticos e neonatos. 

Demonstramos que a exposição de camundongos neonatos (machos) C57Bl/6, 

mas não adultos, ao PAA 1,2-naftoquinona (1,2-NQ), um dos contaminantes 

químicos do material particulado eliminado na exaustão do diesel (PED), induz 

maior susceptibilidade destes à inflamação alérgica pulmonar frente a 

ovalbumina (OVA), caracterizada por aumento dos níveis de citocinas Th1/Th2, 

leucotrieno B4 (LTB4) e resposta humoral. Esta resposta foi reduzida em 

camundongos nocautes do receptor da resposta inata toll 4 (TLR4), embora o 

infiltrado leucocitário no parênquima pulmonar destes ainda foi visualizado. O 

objetivo deste estudo foi aprofundar o conhecimento sobre os achados prévios 

do grupo e, também, caracterizar o mecanismo celular envolvido na quimiotaxia 

dos eosinófilos e neutrófilos induzido pela exposição precoce ao PAA1,2-NQno 

pulmão dos camundongos selvagens e nocautes TLR4. A análise 

histopatológica no pulmão dos animais selvagens alérgicos revelou um 

aumento (P<0,05) na deposição de colágeno, sendo esta reposta menor no 

pulmão dos animais selvagens alérgicos pré-expostos a 1,2-NQ. No pulmão 

dos animais nocautes TLR4 alérgicos pré-expostos a 1,2-NQ, o aumento na 

deposição de colágeno não diferiu do obtido no grupo nocaute TLR4 exposto 

somente a OVA. A imunorreatividade para molécula de adesão intercelular 

(ICAM-1) e a produção de muco total no pulmão dos camundongos selvagens 

expostos a 1,2-NQ, embora aumentada, não diferiu (P<0,05) do grupo nocaute 

TLR4 exposto a 1,2-NQ frente (ou não) ao desafio com OVA. A expressão das 

moléculas de adesão celular-vascular 1 (VCAM-1) e endotelial plaquetária 

(PECAM-1) no parênquima pulmonar e área peribronquiolar de camundongos 

selvagens pré-expostos a 1,2-NQ e OVA aumentou (P<0,05) comparado com a 

expressão obtida no grupo controle ou nocaute TLR4 exposto a 1,2-NQ e OVA. 

Conclui-se que a deleção da via de sinalização TLR4 auxilia na supressão ou 

retardo da exacerbação da inflamação alérgica sem, contudo, afetar o 

remodelamento pulmonar frente a exposição precoce a 1,2-NQ, via mecanismo 

dependente de uma menor expressão das moléculas PECAM-1/VCAM-1, 
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importantes nos mecanismos de adesão e transmigração de leucócitos no 

endotélio. 
 
2. INTRODUÇÃO 

A PAA é considerada um problema mundial de saúde pública, ganhando 

dimensões como um fator de risco adicional à saúde humana, pois tem sido 

correlacionada ao aumento de doenças cardiorrespiratórias e câncer de 

pulmão1.Dentre os PA, estão o material particulado suspenso (MP), poluentes 

gasosos (gases e vapores) e odoríferos. O MP suspenso no ar compreende 

três tamanhos aerodinâmicos: MP10 grosso, MP2,5fino e ultrafinos. O MP2,5, 

eliminado principalmente do tráfego em áreas urbanas, constitui o principal, 

penetra nas vias aéreas e pode se translocar pela corrente sanguínea para 

outros compartimentos, causando câncer de pulmão e traquéia, infecções 

respiratórias e acidentes cerebrais e cardiovasculares, particularmente em 

indivíduos susceptíveis, como as crianças e idosos.Os efeitos deletérios dos 

MP estão associados, em grande parte, aos componentes químicos incluindo 

as quinonas, adsorvidas na superfície do MP. As PED contém mais de 100 

compostos químicos orgânicos e inorgânicos, além de metais, nitrato, núcleos 

carbônicos e outros2,3.Segundo Cho et al., (2004), para cada g de PED, 

existem 13,7 g do poluente orgânico 1,2-NQ, tornando-as mais tóxicas e com 

maior seletividade pelas vias áreas devido à volatilidade destas4,5,6.As quinonas 

são obtidas a partir do metabolismo de hidroquinonas e/ou catecóis. A geração 

da 1,2-NQ, a partir do naftaleno, também ocorre biologicamente via ação 

enzimática dependente da enzima citocromo P450/P450 redutase e via reação 

não enzimática de auto-oxidação, que forma as semi-quinonas e O2. 

 

3. OBJETIVOS 
Caracterizar o mecanismo celular envolvido na exacerbação da 

inflamação alérgica pulmonar (quimiotaxia dos eosinófilos e neutrófilos) 

induzido pela exposição precoce ao PAA 1,2-NQ no pulmão dos camundongos 

selvagens e nocautes TLR4 expostos na fase neonatal a 1,2-NQ Para isto, a 

expressão das moléculas de adesão (VCAM-1, ICAM-1, PECAM-1), a 

produção de muco e a deposição de colágeno será mensurada nos pulmões 

dos animais por meio de técnicas imunohistoquímica e/ou histopatológicas. 
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4. METODOLOGIA 
Este trabalho foi realizado utilizando a modalidade de pesquisa 

experimental, sendo os protocolos aprovados pela Comissão de Ética do Uso 

de Animais (CEUA: 48/2016). Os animais empregados foram obtidos de 

matrizes fornecidas pelo Biotério de Camundongos Isogênicos do 

Departamento de Imunologia e/ou do Departamento de Farmacologia 

doICB/USP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 Moléculas de adesão 

A migração de células inflamatórias do sangue para as vias aéreas é um 

processo mediado pelas moléculas de adesão (CAM) específicas e 

quimiocinas, como ICAM-1 (CD54), VCAM-1 (CD106) e PECAM-1 (CD31), que 

no processo inflamatório irão se ligar entre as células e a matriz extracelular 

para a eventualidade do rolamento, adesão celular e migração transendotelial. 

As quimiocinas são ativadas pela presença das integrinas, que estão 

expressas na membrana celular, principalmente na vigência da inflamação7. A 

integrina 1 (VLA-4) se liga à molécula de adesão celular vascular 1 (VCAM-

1), envolvida na transmigração vascular de leucócitos8. A molécula de adesão 

intercelular-1 (ICAM-1) também está envolvida na adesão e promove a ligação 

de uma célula a outra como por exemplo os leucócitos,e são constituídas de 

polipeptídeo entre as membranas encontrada em células epiteliais, agindo na 

migração celular. É uma molécula que também foi observada em doentes com 

uma variedade de tumores malignos, principalmente pulmonar, e está 

associada à progressão dessa doença9. Dentre às moléculas de adesão 

envolvidas no processo inflamatório, a PECAM-1, que é uma molécula de 

adesão envolvida nas alterações de permeabilidade vascular e transmigração 

de leucócitos, pode também efetuar ligações de uma célula à outra. A PECAM-

1, cuja massa é 130 kDa, encontra-se expressa em células endoteliais, 

plaquetas e leucócitos. Estudos de mutagênese juntamente com informações 

funcionais e estruturais da molécula mostraram que as IgD1 e IgD2 funcionam  

mediando as interações das PECAM-1 entre leucócitos e células endoteliais, 

tendo concentração maior de PECAM-1 entre as células endoteliais, onde atua 

como sensores e reguladorde permeabilidade vascular9. 
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Em paralelo ou subsequentemente à inflamação, o remodelamento tem 

como característica o aumento da deposição extracelular de miofibroblastos na 

região brônquica, capaz de causar fibrose subepitelial, hipertrofia e aumento 

das células do músculo liso e glândulas submucosas. Isto pode levar 

àdiminuição do calibre brônquico, produção de muco e espessamento do 

parênquima pulmonar 10,11. 

 
5.2 Exposição animal ao poluente 1,2-NQ 

A exposição de camundongos C57BL/6 neonatos selvagens ou nocautes 

TLR4-/- ao poluente 1,2-NQ foi realizada conforme descrito anteriormente por 

Santos et al (2014). Brevemente, os camundongos (n=5/grupo) foram divididos 

randomicamente em 4 grupos, a saber: 1) controle (veículo do poluente/ 

desafio PBS), 2) somente 1,2-NQ / desafio PBS, 3) somente alérgico (veículo 

da poluente fase neonatal/ desafio ovalbumina - OVA) (grupo alérgico) e, 4) 

poluente 1,2-NQ e desafio OVA na fase adulta.Os animais (n=5) foram 

colocados em cuba de polietileno hermeticamente fechada (área de 600 cm2), 

acoplada ao inalador ultrassônico (Mod. Respiramax - NS, São Paulo, Brasil 

com capacidade de nebulização de 1 mL/min), onde foram expostos à solução 

de 1,2-NQ (100 nM, 10 mL; 15 min - 10 g/m na câmara) ou seu veículo 

(0.001:0.001:99.998 % DMSO:Tween:PBS) durante 3 dias alternados (6º, 8º e 

10º dias de vida). Após a última exposição ao poluente, os animais retornaram 

às caixas com as respectivas mães até o período do desmame.  

 
5.3 Indução da inflamação alérgica pulmonar 

Os camundongos (59º dia) previamente expostos a 1,2-NQ ou 

respectivo veículo na fase neonatal, foram sensibilizados via s.c. com OVA 

(Grau V; 10 g em 0,2 ml de PBS adsorvida em 1,6 mg de Al (OH)3). Após 7 

dias, dose similar de OVA ou veículo será administrada (reforço, s.c.) e, no 14º 

dia, os animais foram desafiados pela inalação de OVA (1%, 10 ml, 20 min) ou 

veiculo (10 ml de PBS, 20 min) duas vezes por semana durante quatro 

semanas. Após 24h da última exposição à OVA, o material biológico (pulmão) 

dos animais foi coletado. 
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5.4 Obtenção e preparo do tecido pulmonar de animais para 
caracterização dos perfis histopatológico e imunohistoquímico 

Após 24h da última exposição à OVA, os animais foram submetidos à 

eutanásia com dose excessiva de isoflurano (3% em oxigênio, via inalatória) e 

a cavidade torácica foi exposta. A artéria pulmonar foi canulada e o pulmão foi 

perfundido com 5 ml de salina heparinizada (5 UI/ml). A seguir, o pulmão limpo 

foi removido, seccionado e fixado por 24h em solução de paraformaldeído (4%, 

pH 7,4). Os espécimes pulmonares obtidos foram então incluídos em parafina 

(paraplast; Histosec, Merck; EUA) e depois seccionados no sentido transversal 

(5 m) com o auxílio de micrótomo (American Optical Corporation - modelo 

Spencer 820; EUA). 

 

5.5 Determinação da expressão das moléculas de adesão V-CAM-1, ICAM-
1 e PECAM-1 

Após desparafinização e rehidratação, os cortes histológicos foram 

incubados em tampão contendo citrato de sódio (0,05% tween 20, pH 6.0; 96 

ºC, 10 min) para recuperação antigênica. Após resfriamento e para o bloqueio 

da peroxidase endógena, as seções foram tratadas com H2O2 1%  (v/v)  em  

tampão PBS (22 ºC, 45 min). Cada uma das etapas posteriores foi seguida por 

lavagem das amostras em tampão PBS (100 mL, 5 minutos), exceto antes da 

incubação com o anticorpo primário, feito em câmara úmida. Os sítios 

inespecíficos foram bloqueados como soro de coelho (doador do anticorpo 

secundário) diluído PBS/BSA 10% por 1h, em temperatura ambiente 22 ºC. Em 

seguida, as seções tratadas foram incubadas durante toda a noite com o 

anticorpo primário VCAM-1 (1:100), ICAM-1 (1:400) e PECAM-1 (1:200) (fonte: 

coelho, R&D Systems,EUA) diluído em PBS/Tween20 0,3% a 4ºCovernight. 

Adiante, as seções foram incubadas por 1h como anticorpo secundário 

biotinilado de cabra conjugado com imunoperoxidase (1:2000) 

(RocklandImmunochemicals Inc., USA) diluído em PBS, em temperatura 

ambiente. A reação de imunoperoxidase foi seguida pela incubação com o 

complexo estreptavidina (Vectastin ABC Kit; Vector Laboratories, USA) por 1h 

em temperatura ambiente. A reação foi visualizada após adição de 1 gota de 3-

3’-diaminobenzidina (Sigma) em PBS com H2O2 0,03% (v/v) durante 3 minutos 

e contra coradas com hematoxilina de Harris. 
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Para quantificação da expressão das moléculas, cinco bronquíolos (150-

200 µm de diâmetro) ou 5 áreas do parênquima pulmonar foram selecionados e 

as imagens foram obtidas sob microscópio Nikon Eclipse E600 (Nikon, Japan) 

acoplado à câmera digital Olympus DP-72 (Olympus, Japão). Utilizando o 

software Image Pro Plus 4.5 (MediaCyberneticsCo.,Bethesda, MD, USA), uma 

área foi selecionada e examinada com o auxilio de filtro de cores pré-

estabelecidas para quantificação da área positiva para ICAM-1, VCAM-1 e 

PECAM-1. O resultado foi expresso como porcentagem de área positiva em 

relação à área total. 

 
5.6 Determinação da produção de muco 

A mensuração do conteúdo de muco (ácido ou neutro) do epitélio 

respiratório (pulmões) de camundongos dos diferentes grupos experimentais foi 

realizada via coloração dos cortes com o ácido periódico e reativo de Schiff 

(PAS), com coloração de fundo pela hematoxilina, em pH 2,5, conforme 

descrito previamente. Esta técnica cora glicoproteínas ácidas em azul e as 

neutras em vermelha. 

Para quantificação da produção de muco, cinco bronquíolos (150-200 

µm de diâmetro) ou 5 áreas do parênquima pulmonar foram selecionados e as 

imagens foram obtidas com auxílio de microscópio Nikon Eclipse E600 (Nikon, 

Japan) acoplado à câmera digital Olympus DP-72 (Olympus, Japão). Utilizando 

o software Image Pro Plus 4.5 (MediaCyberneticsCo.,Bethesda, MD, USA), a 

área examinada foi selecionada e um filtro de cores pré-estabelecidas foi 

aplicado para quantificação das fibras colágenas e o resultado foi expresso 

como porcentagem de área positiva em relação à área total. 

 

5.7 Determinação de fibras colágenas 
Após desparafinização e rehidratação, os cortes foram cobertos com 

Picrosírius, seguindo instruções do fabricante (kit Picrosírius-hematoxilina, 

Easy Path). Após lavar com água corrente por 3 minutos, os cortes foram 

cobertos com solução de hematoxilina de Carazzi por 4 minutos. Em seguida, 

as laminas foram lavadas por 5 minutos em água corrente, desidratadas em 

serie de álcool ascendente até xilol e montadas. 
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Para quantificação da produção de colágeno, cinco bronquíolos (150-200 

µm de diâmetro) ou 5 áreas do parênquima pulmonar foram selecionados e as 

imagens foram obtidas com auxílio de microscópio Nikon Eclipse E600 (Nikon, 

Japan) acoplado à câmera digital Olympus DP-72 (Olympus, Japão). As 

lâminas coradas com picrosíriusred foram analisadas sob luz polarizada, 

utilizando o software Image Pro Plus 4.5 (MediaCyberneticsCo.,Bethesda, MD, 

USA). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
6.1 Efeito da 1,2 NQ na produção de muco 

Animais alérgicos (grupo OVA) selvagens apresentaram aumento na 

produção de muco neutro quando comparado ao grupo controle-veículo 

(5,87±2,16 versus 0,06±0,05 %), no entanto, a produção de muco total, embora 

aumentada, não foi significativamente diferente (Figura 1). A exposição de 

animais alérgicos selvagens a 1,2-NQ (1,2-NQ+OVA) não aumentou 

significativamente a produção de muco total, neutro ou ácido. No entanto, 

observou-se uma tendência ao aumento desses parâmetros entre esses 

grupos. Não houve diferença significativa quanto à produção de muco ácido em 

nenhum dos grupos experimentais. Os animais alérgicos (OVA) nocautes 

TLR4-/- apresentaram aumento na produção de total (9,55±2,01versus 

0,38±0,38 %) comparado ao grupo controle, sem alterar a produção de muco 

neutro ou ácido (Figura 1). 

 

6.2 Efeito da 1,2-NQ na deposição de fibras colágenas em pulmão 
A deposição de colágeno foi observada nas vias aéreas (região 

peribronquiolar) e em vasos. Nas vias aéreas de camundongos selvagens não 

houve diferença significativa na deposição de fibras colágenas. No entanto, 

houve aumento da deposição próximo aos vasos em animais alérgicos 

(31,4±0,97%) quando comparado ao grupo veiculo (14,2±2,6%) (Figura 1). Em 

animais nocautes alérgicos expostos ao poluente houve aumento da deposição 

em vias aéreas (18,20±2,5%) quando comparados aos grupos alérgicos, 

veiculo e expostos ao poluente (5,4±1,2, 3,4±1,1 e 0,9±0,2%, respectivamente) 

(Figura 1). Nos vasos, a deposição foi diminuída em todos os grupos quando 

comparados ao veiculo (24,7±1,0%) (Figura 1). 
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6.3 Efeito da exposição neonatal a 1,2-NQ sobre as moléculas de adesão 
(ICAM-1, VCAM-1 e PECAM) 

A imunorreatividade para VCAM-1 mostrou-se aumentada no parênquima 

bronquiolar de camundongos selvagens alérgicos expostos a 1,2-NQ na fase 

neonatal, sendo esta expressão reduzida nos pulmões do respectivo grupo de 

camundongos nocautes TLR4.Nas vias áreas, a expressão de VCAM-1 

aumentou em animais alérgicos expostos a 1,2-NQ (4,54±0,9%) comparado 

aos grupos alérgicos, controle e expostos a 1,2-NQ na fase neonatal (0,45±0,1, 

0,02±0,1 e 0,21±0,1%, respectivamente). Nos respectivos grupos nocautes, 

não houve diferença da expressão. A expressão de VCAM-1 no parênquima 

pulmonar foi maior em animais alérgicos expostos a 1,2-NQ (0,80±0,10%) 

versus os animais alérgicos e controle (0,24±0,03 e 0,33±0,1%, 

respectivamente). Não houve diferença da expressão nos respectivos grupos 

nocautes. 

Nos pulmões de camundongos selvagens e nocautes, a imunorreação 

para ICAM-1 foi detectada no parênquima pulmonar e vasos peribronquiolares. 

Em camundongos selvagens expostos a 1,2-NQ na fase neonatal e desafiados 

com antígeno (OVA) na idade adulta, a imunorreatividade para ICAM-1 foi 

maior, mas não significativa, comparada a expressão observada no grupo 

alérgico. A marcação foi observada em todo o parênquima pulmonar. 

Nos pulmões dos camundongos nocautes TLR4 alérgicos expostos a 

1,2-NQ na fase neonatal, a imunorreatividade para ICAM-1 mostrou-se 

reduzida em relação ao respectivo grupo selvagem. Da mesma forma, animais 

nocautes TLR4 alérgicos a imunorreação não difere para ICAM-1 no 

parênquima pulmonar comparado ao respectivo controle. Foi feito análise de 

uma via ANOVA seguido do teste de Bonferroni, sendo analisado todos os 

grupos. Nessa análise não houve diferença. 

A imunomarcação para PECAM-1 foi observada em vasos 

peribronquiolares e no parênquima pulmonar (Figura 2). Nos vasos 

peribronquiolares a imunorreação não foi diferente entre os grupos. No 

parênquima, a expressão de PECAM-1 pulmonar foi aumentada em animais 

alérgicos expostos ao poluente (1,1±0,1%) quando comparado aos animais 

alérgicos, controle veiculo e expostos ao poluente na fase neonatal (0,2±0,1, 
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0,6±0,1 e 0,5±0,2%, respectivamente). Nos respectivos grupos nocautes, não 

houve diferença da expressão, para PECAM-1 embora esta foi mais acentuada 

em relação ao grupo selvagem. 

 
 

Figura 1: Distribuição do efeito da 1,2-NQ sob a expressão de VCAM-1, ICAM-1, PECAM-1, produção de 

muco (PAS/AB) e  deposição de colágeno (Picrosírius). 

 
Figura 2:Fotomicrografias representativas dos grupos WT e TLR4-/- sobre o efeito da exposição neonatal 

a 1,2-naftoquinona (100nM) sobre a expressão de VCAM-1 e PECAM-1 na via aérea (B),  Vaso  (V) e 

parênquima (P) de camundongos selvagens e TLR4 nocautes. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se, com base nestes resultados apresentados, que a exposição 

precoce ao poluente 1,2-NQ aumenta a expressão de moléculas de adesão 

VCAM-1 e PECAM-1, importantes nas etapas de adesão e transmigração de 

leucócitos no endotélio, via mecanismo dependente da ativação da via de 
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sinalização dos receptores de resposta imune-inata TLR4. Isto 

consequentemente potencializa a inflamação alérgica pulmonar frente a um 

estímulo lesivo secundário (antigênico com OVA), sugerindo aqui que os 

receptores TLR4 não só são responsáveis pela ativação da imunidade inata, 

como atuam como alvos de ação do poluente 1,2-NQ. 
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