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1. RESUMO 

A poluição do ar e o tabagismo são interferentes carregados de agentes 

carcinogênicos, sendo uma importante classe os hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos, da qual pertence o benzopireno. Esse composto, por apresentar alto 

poder de toxicidade, é utilizado em vários modelos de estudos e sua ação se 

relaciona a mecanismos de alteração dos processos metabólicos, de absorção e 

reparo de DNA, sendo muito frequente em induções de câncer de pulmão do tipo 

adenocarcinoma em modelos animais. Diante da grande incidência de câncer de 

pulmão, os objetivos desse estudo foram avaliar mastócitos, macrófagos e 

mediadores inflamatórios em modelo de carcinogênese induzida por benzopireno. 

Para a indução da carcinogênese, após a aprovação do projeto (certificado nº 

06/17), um grupo de ratos Wistar foi anestesiado intraperitonealmente (i.p.) com 

ketamina e xilasina e submentido a única instilação intrapulmonar, no pulmão direito, 

com 100µl de uma solução de benzopireno (50 mg/kg) diluído em DMSO a 10%. 

Animais sem manipulação foram usados como controle. Os ratos foram mantidos por 

6 semanas e então eutanasiados, por dose excessiva de anestésico, para retirada 

dos pulmões. Alguns fragmentos foram fixados e processados para inclusão em 

parafina e análises histopatológicas e quantitativas, por imuno-histoquímica, de 

mastócitos e macrófagos. Outros fragmentos pulmonares foram macerados e os 

sobrenadantes usados para dosagens de citocinas (IL -1β, IL-6, IL-10, TNF-α) e 

quimiocina (MCP-1). As análises histopatológicas indicaram alterações do 

parênquima pulmonar, com características de pré-malignidade. Nossos resultados 

das quantificações mostraram aumento do número de mastócitos e macrófagos nos 

animais induzidos pelo benzopireno comparados aos controles. Similarmente o 

grupo induzido apresentou níveis elevados de citocinas e quimiocina em relação ao 

controle. O modelo usado foi eficaz para induzir alterações pré-cancerígenas 

pulmonares e mostra o envolvimento dos mastócitos e macrófagos na modulação do 

ambiente tumoral. 

 

Palavras-chave: adenocarcinoma de pulmão, mastócitos, macrófagos, mediadores 

inflamatórios. 
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2. INTRODUÇÃO  

 O processo de formação do câncer é definido como carcinogênese e ocorre 

quando células cancerosas, em condições favoráveis, passam a proliferar de forma 

descontrolada. Entre os cânceres, o de pulmão está categorizado como um dos 

mais frequentes no mundo todo. Dados do INCA indicam que no ano de 2018 há 

uma estimativa de 31.270 novos casos (INCA). 

 Os tumores presentes no pulmão podem ser decorrentes de metástases, ou 

seja, tumores presentes em outros órgãos que irradiaram até os pulmões, ou 

quando definidos com a nomenclatura de câncer de pulmão, indicam neoplasias 

malignas que se originaram no sistema respiratório (Sabas et al., 2012). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pulmão é dividido em: câncer de 

pulmão de células pequenas (CPCP) e câncer de pulmão de células não pequenas 

(CPCNP), sendo este o mais frequente e engloba carcinoma de células escamosas, 

carcinoma de células grandes e adenocarcinoma (OMS). O adenocarcinoma é 

considerado o tipo histológico mais comum, sua prevalência ocorre não só em 

fumantes, mas também em não fumantes, mulheres e jovens com menos de 45 

anos (Sabas et al., 2012). 

 Hábitos pessoais, tais como o tabagismo, dieta e exposição ocupacional a 

carcinógenos, e também fatores biológicos, como infecção por vírus da hepatite B e 

papiloma vírus humano, contribuem para o desenvolvimento do câncer de pulmão 

(Barreiro et al., 2016). A poluição do ar e o uso de cigarro são as principais fontes de 

inalação e exposição a agentes carcinógenos, como os hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos resultantes da combustão incompleta de matéria orgânica e distribuídos 

amplamente no ambiente (Agen et al., 2001). O benzopireno é um dos principais 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes no ambiente e com alta 

capacidade carcinogênica, sendo, portanto, usado em modelos experimentais in 

vivo. (Hudlikar et al., 2016). As alterações inflamatórias desencadeadas por 

instilação intrapulmonar de benzopireno tais como hiperplasia e formação de tecido 

linfoide associado aos brônquios (BALT) são características na formação de 

neoplasias (Salinas, Leiva, Gonzales, 2006). 

 As células tumorais no microambiente do câncer de pulmão, bem como 

citocinas, quimiocinas e mediadores inflamatórios secretados por células intersticiais 

interagem ativando vias de sinalização proinflamatórias e de crescimento celular. 
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Esta Interação promove o comportamento biológico maligno do câncer de pulmão e 

a progressão tumoral (Wu et al., 2016). Estudos mostram que no CPCNP 

metastático, o índice de inflamação pode ser utilizado para avaliar o prognóstico dos 

pacientes (Jafri, Shi, Mills, 2013). 

Os fatores que parecem desempenhar papéis importantes no comportamento 

de vários tipos celulares dentro de um tumor incluem o fator de necrose tumoral 

(TNF)-α, interleucina (IL)-1, IL-6 e proteína quimiotática para monócitos (MCP)-1 

(Grivennikov, Greten, Karin, 2010). A maioria destes fatores são produzidos pelas 

células tumorais e inflamatórias, promovendo a comunicação parácrina e autócrina 

no microambiente tumoral e influenciando todos os estágios do desenvolvimento 

tumoral, incluindo a iniciação, promoção, progressão e metástase. A expressão de 

vários mediadores inflamatórios, assim como a abundância e o estado de ativação 

dos diferentes tipos celulares no microambiente tumoral ditam se a inflamação terá 

um papel pró ou anti-tumoral (Grivennikov, Greten, Karin, 2010; Sansone,  

Bromberg, 2011). 

 Os MCs são as primeiras células que reconhecem os sinais da iniciação 

tumoral. Essas células possuem receptores específicos para Imunoglobulina E (IgE), 

os receptores FcεR, e no processo de desgranulação, os MCs liberam fatores 

quimiotáticos e proteases para o meio extracelular, contribuindo na degradação da 

matriz extracelular, promoção da angiogênese, invasão tumoral e remodelação 

tecidual por meio de proteólises seletivas na matriz e ativação de metaloproteinases 

(Gastardelo et al., 2014; Ammendola et al., 2016). Estudos indicam que os MCs e a 

histamina em seu interior aumentam a proliferação das células do CPCNP, isso 

depende da sua ação pró ou anti-tumorigênica, variando conforme o tipo de tumor 

(Stoyanov et al., 2012). 

 Assim como os MCs, os Macrófagos (MO) são importantes no ambiente 

tumoral (Delves et al., 2013; Catacchio et al., 2018; Cassetta, Kitamnura, 2018). 

Inicialmente descritos por sua capacidade de fagocitose, atuando em restos 

celulares, bactérias e células neoplásicas, os MOs. possuem também a função de 

secretar diversas substâncias que atuam no processo inflamatório, como IL-1β, IL-6, 

IL-10 e TNF-α (Saijo et al., 2018; Delves, Martin, Burton, 2013; Lan, Lan, Faxiang, 

2015; Song et al., 2018; Zheng et al., 2017). MO são células com a capacidade tanto 

de inibir como promover o crescimento e proliferação de células tumorais. Os MO de 
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fenótipo M1 podem destruir células cancerosas pela produção de óxido nítrico 

(Abbas, Lichtman, Pillai, 2015). Entretanto, estudos indicam que macrófagos de 

fenótipo M2 podem promover o tumor, aumentando sua progressão, pela secreção 

de VEGF e angiogênese tumoral (Yuan et al., 2015). 

 Devido a alta incidência e importância mundial do adenocarcinoma de 

pulmão, neste trabalho foram avaliados os mastócitos, macrófagos e mediadores 

inflamatórios em modelo de carcinogênese pulmonar induzida pelo benzopireno, 

para aprofundar o conhecimento do ambiente tumoral na busca de novas terapias. 

 

3. OBJETIVOS 

 Objetivo geral: Avaliar os mastócitos, macrófagos e mediadores inflamatórios 

em modelo de carcinogênese induzida por benzopireno. 

 Objetivos específicos: Quantificar os mastócitos e macrófagos nos tecidos 

pulmonares; dosar os níveis das citocinas IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α e da quimiocina 

MCP-1 nos sobrenadantes de macerados pulmonares. 

 

4. METODOLOGIA 

 Ratos da linhagem Wistar (n = 8) foram obtidos da Unidade Didática e de 

Pesquisa Experimental (UDPE) do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) de 

Catanduva-SP. Os camundongos foram mantidos em gaiolas, em um ambiente com 

temperatura controlada (22 a 25ºC) com água e ração ad libitum. Os procedimentos 

experimentais foram realizados nos Laboratórios de Cirurgia Experimental e 

Multidisciplinar da UNIFIPA e conduzidos de acordo com as normas da Comissão de 

Ética para o Uso de Animais (CEUA-UNIFIPA), após a aprovação do projeto 

(certificado nº06/17). Para a realização dos experimentos os ratos foram divididos 

em 2 grupos (n = 4 / grupo): Controle e Induzido pelo benzopireno. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Instilação intrapulmonar de benzopireno 

Para a indução, um grupo de animais (n=4) foi anestesiado 

intraperitonealmente (i.p.) com 0,2ml/100g de ketamina e 0,05ml/100g de xilasina e 

submetidos a única instilação intrapulmonar, no pulmão direito, com 100 µl da 

solução de benzopireno (50 mg/kg) diluído em DMSO a 10%. Os animais foram 
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mantidos por 6 semanas, acompanhados pelo veterinário da instituição. Após o 

período de indução, os ratos foram eutanasiados, por dose excessiva de anestésico 

(isoflurano), para retirada dos pulmões direitos.  

 

5.2 Análise e quantificação dos mastócitos por histoquímica 

 Após eutanásia, fragmentos dos pulmões foram fixados em formol a 4%, 

processados para inclusão em parafina e seccionados (3m) para análises 

histopatológicas. Os MCs foram quantificados com base em suas características 

morfológicas, como intactos e desgranulados, por meio da coloração por Azul de 

Toluidina a 0,5%. A quantificação dos MCs nos fragmentos pulmonares foi realizada 

utilizando a objetiva de 40X no microscópio Leica (DM500) do Laboratório 

Multidisciplinar da UNIFIPA, Catanduva-SP. As áreas de cada tecido foram obtidas 

com o auxílio do software Leica Image Analysis. Os dados foram expressos como 

média ± erro padrão (S.E.M.) do número de MCs por mm². 

 

5.3 Quantificação de Mastócitos e Macrófagos por imuno-histoquímica  

Secções (3m) das diferentes amostras foram preparadas em lâminas 

gelatinizadas, desparafinizadas, reidratadas e, após a recuperação antigênica 

(tampão citrato pH 6,0 a 96oC, durante 10 minutos) e o bloqueio com metanol, as 

secções foram lavadas em PBS e incubadas overnight em câmara úmida a 4ºC com 

os anticorpos primários anti-FcεR1G (1:50; Sigma, USA) e mouse monoclonal anti-

rat monocyte/macrophages (1:150; Millipore Corporation, USA) diluídos em BSA a 

1%. No dia seguinte, foram incubadas com o anticorpo secundário biotinilado (kit 

Zymed Invitrogen), e a seguir, em substrato diaminobenzidina (DAB) (kit Zymed 

Invitrogen) para revelação. Após as secções foram contracoradas com Hematoxilina. 

As quantificações dos MCs e MOs imunomarcados foi realizada conforme descrito 

acima. 

 

5.4 Dosagem de citocinas e quimiocina 

 Fragmentos dos pulmões foram macerados em nitrogênio líquido e colocados 

em eppendorfs, onde foram adicionados 650µL de uma solução de inibidor de 

proteases (Protease Inhibitor Cocktail Set I, Millipore Corporation, USA) e fosfatases 

(PhosphoSafe, Novagen, Millipore Corporation, USA). Para o preparo dessa 
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solução, foram seguidas as instruções do fabricante. O material foi incubado por 20 

minutos, a 4ºC, sob agitação constante, e, 32 em seguida, centrifugado a 14.000 

rotações por minuto (RPM), por 10 minutos, a 4ºC, sendo os sobrenadantes 

coletados e imediatamente congelados a –70oC. As citocinas TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-

10, e a quimiocina MCP-1, foram quantificadas no sobrenadante do macerado dos 

tecidos, utilizando o Kit MILLIPLEX MAP de citocinas de rato (RECYTMAG-65K; 

Millipore Corporation, EUA) e analisadas no equipamento LUMINEX xMAP MAGPIX 

(Millipore Corporation, EUA) do Laboratório de Imunomorfologia do IBILCE-UNESP 

de São José do Rio Preto-SP. As beads magnéticas, soluções controles, tampão de 

lavagem, soro matriz e padrões foram preparados e homogeneizados conforme as 

instruções descritas no RECYTMAG-65K Milliplex MAP Kit (Millipore). A 

concentração dos analitos foi determinada pelo software MAGPIX xPONENT 

(Millipore Corporation, USA). Os resultados foram expressos como média ± erro 

padrão da média (S.E.M.) das concentrações de citocinas (pg/mL). 

 

5.5 Análises estatísticas 

 Os resultados obtidos foram comparados pelo Teste T de Student. Todos os 

valores obtidos foram expressos como média ± S.E.M. e os valores de P menores 

que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

  

6. RESULTADOS 

 O desenvolvimento eficaz de um tumor ocorre quando este consegue escapar 

das ações de células do sistema imune e formar um microambiente tumoral 

favorável para sua proliferação em processos que medeiam recebimento de células 

pró-tumorais, angiogênese e alterações de oxigenação (Saijo et al., 2018). 

 A fim de demonstrar a validez do modelo de indução inflamatória e pré-

cancerígena no pulmão foram feitas quantificações de mastócitos e macrófagos, 

além de análises de citocinas e quimiocinas, sendo avaliados os perfis dessas 

células e mediadores em modelo de carcinogênese de adenocarcinoma pulmonar 

induzido pelo benzopireno.  

 As análises iniciais mostraram alterações histopatológicas do parênquima 

pulmonar com aspectos inflamatórios, aumento de nódulos linfáticos e focos de 

displasia, caracterizando condições pré-tumorais induzidas pelo benzopireno. Os 
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MCs foram observados nas paredes alveolares, primeiramente pela coloração com 

azul de toluidina, que permitiu a identificação de poucas células intactas e 

parcialmente desgranuladas a partir de seus grânulos metacromáticos. A 

quantificação dos MCs pela histoquímica não mostrou diferenças entre os grupos 

controle e induzido. Investigações sugerem  que a escassez de MCs no interior do 

núcleo tumoral pode estar associada à desgranulação dessas células levando a 

"fantasmas" após a coloração (Maltby et al., 2009). Para aprofundar nossos estudos, 

fizemos a quantificação dos MCs, por meio de imuno-histoquímica, para verificar a 

presença de receptores de membranas dos MCs considerados fantasmas. Essa 

nova quantificação revelou aumento dos MCs nos animais induzidos quando 

comparados ao controle (p=0,041) (Figura 1). 

 

 
 
Figura 1: Análise quantitativa de mastócitos reativos para Anti-FcεR. (A) 
Aumento na expressão de MCs no grupo pré-carcinogênico em relação ao grupo controle 
pela técnica de imuno-histoquímica. Os dados são representados como média ± erro padrão 
da média (S.E.M), (n=4 / grupo). No detalhe (B), MC evidenciado pela técnica de imuno-
histoquímica, barra 20μm. 

 

 A análise imuno-histoquímica também foi usada para quantificar os MOs. 

Essas células foram observadas aumentadas no grupo induzido pelo benzopireno 

em relação ao grupo controle (p = 0,0046) (Figura 2A, B, C). O grande número de 

MOs no parênquima pulmonar do grupo induzido está de acordo aumento dos níveis 

da quimiocina MCP-1 (p < 0,0001) (Figura 2D). 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                            

8 

 

 

Figura 2: Análise dos macrófagos e MCP-1. Pela imuno-histoquímica, MO (setas) 
no grupo controle (A). Grande número de MOs (setas) no grupo induzido pelo 
benzopireno (pré-carcinogênico). Macrófago em detalhe (B). Secções: 3µm. Contra-

coloração: Hematoxilina. Barras: 50µm.Quantificação dos macrófagos (C). Dosagem de 
MCP-1 (D). Os dados são representados como média ± erro padrão da média (S.E.M), 
(n=4 / grupo) 

 

 As dosagens de citocinas mostraram resultadas semelhantes aos obtidos 

para MCP-1, com aumento significante da IL-6 (p < 0,0001) (Figura 3B), IL-10 (p = 

0,0004) (Figura 3C) e TNF-α (p = 0,0123) (Figura 3D) nos animais induzidos pelo 

benzopireno comparados ao grupo controle. A IL-1β segue esse mesmo padrão de 

aumento, entretanto, não houve significância estatística (Figura 3A).  

 

 

Figura 3: Dosagem de citocinas do sobrenadante do macerado pulmonar. IL-1β 
(A), IL-6 (B), IL-10 (C), TNF-α (D). Aumento nos níveis das citocinas no grupo induzido pelo 
benzopireno quando comparado ao grupo controle. Os dados são representados como 
média ± erro padrão da média (S.E.M), (n=4 / grupo). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O modelo usado foi eficaz na indução de alterações pulmonares pré-cancerígenas. 

A instilação pulmonar do benzopireno induziu desgranulação de mastócitos e 

aumento de macrófagos, indicando o desencadeamento de processo inflamatório e 

modulação do ambiente no processo de formação tumoral. Os níveis elevados das 

citocinas IL-1β, IL-6, IL-10 e TNF-α, bem como da quimiocina MCP-1 corroboram a 

modificação do ambiente na indução de câncer. Essas análises do ambiente tumoral 

estimulam novos estudos sobre alvos terapêuticos para o adenocarcinoma de 

pulmão. 
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