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RESUMO 

 

A fumaça de cigarro é uma mistura complexa composta por mais de 6000 substâncias 

químicas diferentes. No pulmão, esses componentes podem direta ou indiretamente 

desencadear a inflamação e o estresse redox, característicos de algumas doenças pulmonares, 

incluindo a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Tempol (4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-

piperidiniloxil) e outros nitróxidos cíclicos são reconhecidamente eficientes na reduçao da  

injúria tecidual associada à inflamação in vitro e in vivo por mecanismos ainda pouco 

compreendidos. Na literatura não há relato sobre os efeitos do tempol sobre a lesão pulmonar 

causada pela fumaça de cigarro bem como seu envolvimento na ativação da via do Nrf2. 

Nesse contexto, este estudo objetivou avaliar o efeito do tempol sobre a inflamação e o 

estresse redox induzidos pela exposição aguda à fumaça de cigarro in vitro e in vivo. 

Camundongos C57BL/6 machos (n=32) foram divididos em 4 grupos (n=8, cada): 1) controle 

exposto ao ar ambiente (GC), 2) animais expostos à fumaça de cigarro por 5 dias (GFC),  

camundongos tratados 3) preventivamente ou 4) concomitantemente  com tempol (50 

mg/kg/dia) e expostos à fumaça do cigarro por 5 dias (TP+FC e TC+FC, respectivamente). Os 

animais foram eutanasiados após 24 h da última exposição à fumaça de cigarro, e o lavado 

broncoalveolar e os pulmões foram coletados para as análises posteriores. O número de 

leucócitos totais e neutrófilos, e a concentração e atividade da mieloperoxidase aumentaram 

no trato respiratório e no parênquima pulmonar dos camundongos expostos à fumaça de 

cigarro. Como consequência, peroxidação de lipídeos, e nitração e carbonilação de proteínas 

do pulmão também se elevaram. A administração de tempol antes ou durante à exposição à 

fumaça de cigarro inibiu todos os parâmetros acima. Tempol também reduziu a expressão 

pulmonar das citocinas inflamatórias Il-6, Il-1β e Il-17 para níveis basais e de Tnf-α em 

aproximadamente 50%. Por outro lado, o nitróxido restaurou as transcrições de Il-10, Tgf-β, e 

aumentou os níveis gênicos dos marcadores de ativação da via do Nrf2, hemeoxigenase 1 

(Ho-1) e Gpx2. Em paralelo, a atividade da glutationa peroxidase também foi maior no 

homogenato do pulmão. Em seguida, os efeitos do tempol foram avaliados sobre o estado 

redox intracelular, atividade da óxido nítrico sintase e expressão da HO-1 em macrófagos 

murinos RAW 264.7. Quando as células RAW 264.7 foram pré-incubadas com tempol (25, 

50 e 100 µM) por 24 h e estimuladas com extrato da fumaça do cigarro, a oxidação 

intracelular da diclorofluoresceína foi reduzida de maneira concentração dependente, embora 

as concentrações de nitrito e nitrato, marcadores indiretos da atividade da óxido nítrico 

sintase, permaneceram iguais. As análises de SDS-PAGE/Western Blotting demonstraram 



 

que a concentração de HO-1 foi maior nos macrófagos pré-tratados com tempol (50 e 100 

µM). Em conclusão, esses dados indicam que tempol protege macrófagos RAW 264.7 e 

pulmões de camundongos contra o dano oxidativo e inflamação na exposição à fumaça de 

cigarro provavelmente através da ativação da via do Nrf2 e redução da migração de leucócitos 

para o sítio inflamatório. 

  

Palavras-chave: Tempol, fumaça de cigarro, Nrf2, inflamação aguda, estresse redox, 

quimiotaxia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Cigarette smoke is a complex mixture of more than 6000 different substances. These 

components can directly or indirectly trigger inflammation and redox stress in the lung, which 

characterize some pulmonary diseases, including Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 

Tempol (4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidine-1-oxyl) and other cyclic nitroxides are well 

known in reducing in vitro and in vivo inflammation-associated tissue injury by mechanisms 

not fully understood. There is no report on the effects of tempol on cigarette smoke-induced 

lung lesion and its role on Nrf2 pathway activation. In this context, this study aimed to 

evaluate the effect of tempol on inflammation and redox stress caused by acute exposure to 

cigarette smoke in vitro and in vivo. C57BL/6 (n=32) were assigned to four groups (n = 8 

each): 1) animals exposed to ambient air (CG), 2) mice exposed to cigarette smoke for 5 days 

(CSG), mice treated 3) preventively or 4) concomitantly with tempol (50 mg/kg/day) and 

exposed to cigarette smoke for 5 days (PT+CS and CT+CS, respectively). All animals were 

euthanized 24 h after the last cigarette smoke exposure, and bronchoalveolar lavage and lungs 

were collected for further analysis. The number of total leukocytes and neutrophils, and 

myeloperoxidase level and activity increased in the respiratory tract and lung parenchyma of 

cigarette smoke-exposed mice. As consequence, lipid peroxidation, and nitration and 

carbonylation of lung proteins also increased. Tempol administration before or during 

cigarette smoke exposure diminished all the above parameters. The expression of 

inflammatory cytokines Il-6, Il-1β, Il-17 and Tnf-α in the lungs were lower in mice treated 

with tempol. On the other hand, the nitroxide restored Il-10 and Tgf-β expression, and 

increased the transcription of Nrf2-regulated genes, heme oxygenase 1 (Ho-1) and Gpx2.  In 

accordance, the glutathione peroxidase activity in these lung homogenates was higher. The 

effects of tempol were further evaluated on intracellular redox state, nitric oxide synthase 

activity and HO-1 expression in RAW 264.7 murine macrophages. The preincubation of 

RAW 264.7 cells with tempol (25, 50 and 100 μM) for 24 h reduced the oxidation of the 

intracellular dichlorofluorescein by cigarrete smoke extract. However, nitrite and nitrate 

concentrations, indirect marker of nitric oxide synthase activity, did not change in presence of 

increasing concentrations of tempol. The pretreatment of RAW 264.7 cells with tempol (50 

and 100 μM) increased HO-1 protein expression. In conclusion, tempol attenuates cigarette 

smoke-induced stress redox and inflammation mainly by likely activating the Nrf2 signaling 

pathway and reducing neutrophil migration into inflammatory site. 

 



 

Keywords: Tempol, cigarette smoke, Nrf2, acute inflammation, redox stress, chemotaxis. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade na atualidade, com prevalência de 251 milhões de pessoas no mundo 

e cerca de 7,5 milhões no Brasil (WHO, 2019a). É um distúrbio passível de ser prevenido e 

tratado, que se caracteriza pela limitação progressiva do fluxo aéreo e geralmente associado a 

uma resposta inflamatória anormal dos pulmões em decorrência da presença de partículas e 

gases nocivos, especialmente aqueles contidos na fumaça de cigarro (GOLD, 2018).  

A fumaça de cigarro é uma mistura complexa composta por mais de 6000 substâncias 

químicas diferentes, das quais 72 são potencialmente carcinogênicas (HECHT, 2012; 

DALRYMPLE et al., 2015). Essa mistura quando inalada pode ativar macrófagos de 

superfície e células epiteliais das vias aéreas para liberar múltiplos mediadores quimiotáticos, 

particularmente quimiocinas, que atraem neutrófilos, monócitos e linfócitos circulantes para 

os pulmões, resultando na inflamação bem como processos mutagênicos e tumorais no 

aparelho respiratório (BARNES, 2016). 

A inflamação persistente das vias aéreas em pacientes com DPOC caracteriza-se pelo 

aumento no número de neutrófilos e pela presença de macrófagos ativados e linfócitos T. Os 

neutrófilos inicialmente liberam elastase, responsável pela hipersecreção de muco, enquanto 

os macrófagos ativados secretam uma série de citocinas pró-inflamatórias, incluindo proteína 

quimioatática de monócitos-1 (MCP-1), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas 

(IL-1β, IL-6 e IL-8) (KENNEDY-FEITOSA et al., 2016; PINHO-RIBEIRO et al., 2017; DI 

STEFANO et al., 2018). Os linfócitos T por sua vez podem promover inflamação celular 

adicional pelo recrutamento de mais macrófagos e neutrófilos, morte celular induzida por 

perforina e enventualmente destruição e remodelação tecidual observada na DPOC (MAJO; 

GHEZZO; COSIO, 2001). 

A ativação dos neutrófilos e macrófagos desencadeia a formação das chamadas 

espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species), principalmente ácido 

hipocloroso (HOCl) e peroxinitrito (ONOO
-
), respectivamente (FISCHER; VOYNOW; 

GHIO, 2015; RAMOS et al., 2018). Desse modo, os sistemas antioxidantes enzimáticos e não 

enzimáticos do hospedeiro são fundamentais para limitar o dano oxidativo além de contribuir 

com a homeostase e a sobrevivência do parênquima pulmonar. Todavia, quando a 

concentração dessas espécies excede a capacidade antioxidante, estabelece-se o estresse redox 
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e, consequentemente, ocorre a oxidação irreversível de biomoléculas do hospedeiro, dano 

tecidual e sustentação da resposta inflamatória (FISCHER; VOYNOW; GHIO, 2015).   

Dentre os sistemas antioxidantes, destacam-se aqueles dependentes da via do fator 

nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) (TAN et al., 2014). Esse fator de transcrição 

controla a expressão basal e indutível de uma série de enzimas antioxidantes e proteínas 

citoprotetoras (ZHANG; DAVIES; FORMAN, 2015). As proteínas e enzimas transcritas sob 

controle do Nrf2 exercem papel central na manutenção da homeostase pulmonar em doenças 

inflamatórias com base redox. Os estudos com humanos e modelos animais concluíram que a 

ativação da via do Nrf2 reduz a injúria não apenas nos pulmões como também em tecidos 

extrapulmonares em decorrência à exposição à fumaça do cigarro (RANGASAMY et al., 

2004; SUZUKI et al., 2008; AHMED et al., 2017). 

O tempol (4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxil) é um nitróxido cíclico 

sintético, atóxico, hidrossolúvel e de baixo peso molecular que pode facilmente permear 

membranas biológicas. Esse composto catalisa o metabolismo de uma variedade de espécies 

reativas e reduz o estresse redox celular, o que o caracteriza como um potente antioxidante 

(SOULE et al., 2007; AUGUSTO et al., 2008; WILCOX e PEARLMAN, 2008). Os efeitos 

protetores dos nitróxidos foram inicialmente atribuídos a sua ação como miméticos da 

superóxido dismutase (SAMUNI et al., 1991), sequestrantes de radicais (PATTISON et al., 

2012) e redutores de hemeproteínas (SOULE et al., 2007). Recentemente, essas moléculas 

também se mostraram como inibidores da mieloperoxidase (MPO) (REES et al., 2009; 

QUEIROZ; VAZ; AUGUSTO, 2011), da migração de neutrófilos in vitro e na inflamação 

aguda (CUZZOCREA et al., 2004; QUEIROZ et al., 2012), da expressão do óxido nítrico 

sintase induzível na infecção cutânea por Leishmania (LINARES; GIORGIO; AUGUSTO, 

2008), e imunomoduladores em modelo de encefalomielite viral murina (TSUHAKO et al., 

2010). Estudos recentes sugerem ainda que o tempol e outros nitróxidos podem ativar a via do 

Nrf2 por  mecanismos ainda não completamente entendidos, mas que parecem envolver os 

respectivos cátions oxamônio  (GREENWALD et al., 2014, 2015) 

Embora o potencial farmacológico in vivo do tempol seja conhecido há muito tempo, 

os efeitos dessa molécula sobre a inflamação causada pela exposição à fumaça de cigarro são 

desconhecidos. Apesar da DPOC não se instalar em pacientes sob exposição aguda à fumaça 

de cigarro, os modelos propostos podem auxiliar a compreender como moléculas que 

modulam o processo inflamatório e o estresse redox incipientes podem contribuir com a 

descoberta das vias relacionadas com lesão pulmonar e, consequentemente, instalação da 

DPOC (LOPES et al., 2013; KENNEDY-FEITOSA et al., 2016). Dessa forma, este trabalho 
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objetivou elucidar parte dos mecanismos moleculares e bioquímicos decorrente à 

administração do tempol em camundongos e macrófagos (RAW 264.7) expostos agudamente 

à fumaça de cigarro, com foco nos genes controlados pela via do Nrf2.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tabagismo e fumaça de cigarro 

 

A história do cultivo do tabaco data desde 5000 a 3000 a.C., com origem nos 

continentes americanos, principalmente entre os indivíduos residentes nas regiões dos Andes, 

Peru e Equador. Inicialmente, o tabaco foi consumido por inalação, defumação, mastigação, 

deglutição e na forma de chá com fins terapêuticos e recreativos. Ele foi também empregado 

em cerimônias religiosas bem como medicinalmente devido às propriedades analgésica, anti-

inflamatória e anti-séptica. Cristóvão Colombo foi responsável por difundir o tabaco na 

Europa oriundo da América do Norte, em 1492. O tabaco recebeu ainda maior notoriedade em 

1500 após retorno de Pedro Alvarez Cabral do Brasil, pois se difundiu a crença dos nativos de 

que o tabaco fosse sagrado. Após esse período, o tabaco para fumar se espalhou rapidamente 

pelo velho continente, principalmente entre os indivíduos de classes média e alta (MUSK e 

DE KLERK, 2003; VALENÇA et al., 2011). 

O tabagismo é uma das maiores ameaças à saúde pública ao causar morte de mais de 7 

milhões de pessoas ao ano em decorrência às doenças associadas. Dentre esses óbitos, mais de 

6 milhões são decorrentes do uso direto do tabaco, enquanto cerca de 890.000 resultam da 

exposição passiva à fumaça de cigarro por indivíduos não-fumantes (LU; GOTTLIEB; 

ROUNDS, 2018; WHO, 2019b). No Brasil, cerca de 200.000 pessoas morrem anualmente em 

decorrência das doenças relacionadas diretamente ao cigarro. São atribuíveis ao tabagismo 

90% dos casos de câncer do pulmão, 30% de todos os outros cânceres, 85% das doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas e 50% das doenças cardiovasculares. Em decorrência do 

custo do tratamento dessas doenças relacionadas ao tabaco, da perda de produtividade dos 

fumantes e das mortes prematuras, o cigarro gerou uma perda econômica de 57 bilhões de 

reais em 2015 (INCA, 2018).   

A exposição ativa e passiva ao cigarro está associada ao desenvolvimento e progressão 

de uma variedade de doenças respiratórias, incluindo DPOC que compreende o enfisema 

pulmonar e a bronquite crônica (WESTRA et al., 2013). As células do epitélio alveolar, 
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componente da defesa inata do pulmão contra o ambiente externo, são consideradas os alvos 

primários da exposição à fumaça de cigarro e, por isso, as primeiras doenças associadas ao 

cigarro se iniciam nos pulmões (DALRYMPLE et al., 2015). Todavia, os componentes do 

cigarro podem se distribuir através da corrente sanguínea e acometer tecidos extra-

pulmonares, caracterizando-se como um fator de risco para doenças cardiovasculares, 

principalmente doença cardíaca coronariana, acidente vascular encefálico e doença vascular 

periférica (ASANO et al., 2012; WEST, 2017).  

Na combustão do cigarro dois tipos de fumaça são liberados: a principal (10 a 20%) e 

a lateral (80 a 90%), sendo a principal aquela inalada diretamente pelo fumante e a lateral 

liberada pelo cigarro quando aceso. Dessa forma, o tabagismo pode ser categorizado em ativo, 

quando a fumaça é aspirada durante o ato de fumar, e passivo, quando a fumaça é inalada não 

apenas pelo fumante, mas também por indivíduos não fumantes (ALAM, 2018). Embora a 

inalação direta da fumaça de cigarro pelo fumante ativo seja prejudicial, a fumaça lateral 

possui maior toxidade devido ao alto teor de nicotina e outras substâncias carcinogênicas 

liberadas na combustão (PINHO-RIBEIRO et al., 2017). Dentre as diferentes substâncias 

químicas presentes na fumaça de cigarro encontram-se compostos carcinogênicos, diversos 

oxidantes e espécies radicalares ou moléculas como quinonas e fenóis, que quando 

metabolizadas endogenamente podem produzir ROS e desencadear reações redox diversas 

(PRYOR; STONE, 1993).  

De acordo com a sua composição química, a fumaça de cigarro pode ser dividida em 

fase particulada (também conhecida como fase de alcatrão) e fase gasosa. A fase particulada 

caracteriza-se predominantemente por partículas semilíquidas, eletricamente carregadas, com 

diâmetro de 0,1 a 1 μm (média = 0,2 μm). Essas partículas, quando inaladas, não transpassam 

as membranas alveolares e, portanto, exercem toxicidade apenas no aparelho respiratório. 

Devido ao tamanho reduzido (< 0,1 µm) (HOFFMANN; HOFFMANN; EL-BAYOUMY, 

2001), os componentes da fase gasosa podem atravessar as membranas e distribuir-se através 

da corrente sanguínea para órgãos extra-pulmonares, o que ocasionará efeitos sistêmicos 

agudos e/ou crônicos (HORINOUCHI et al., 2016).  

A fase de partículas é composta por alcatrão (~7% da fumaça total), nicotina (0,2 – 

0,6%) e algumas moléculas como quinonas e hidroquinonas (< 0,1%) (HOFFMANN; 

HOFFMANN; EL-BAYOUMY, 2001). As quinonas e hidroquinonas por se encontrarem em 

equilíbrio com os respectivos radicais semiquinona podem gerar 10
17

 radicais livres por 

grama de alcatrão, de acordo com estudos usando ressonância paramagnêtica eletrônica. 

(ZANG; STONE; PRYOR, 1995; BARTALIS et al., 2009; CANTIN; RICHTER, 2012). Os 
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radicais semiquinona reduzem o oxigênio molecular a ânion superóxido (O2
•-
) que, por sua 

vez, pode se dismutar espontaneamente ou catalisado pela enzima superóxido dismutase 

(SOD) a peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2 pode reagir com vestígios de metais, como 

ferro reduzido, para formar o radical hidroxila (HO
•
), na chamada reação de Fenton. Tanto o 

superóxido quanto o radical semiquinona favorecem a redução do ferro no estado férrico para 

o estado ferroso, o que perpetua o ciclo. HO
•
 é um oxidante potente (E˚ = 2310 mV) 

(BUETTNER, 1993), que amplifica o potencial redox do H2O2 e modifica irreversivelmente e 

indistintamente biomoléculas no local onde é produzido (CANTIN e RICHTER, 2012; 

VERGEL et al., 2018). 

A fase gasosa é responsável por 90-96% da fumaça total e constituí-se principalmente 

por nitrogênio (∼60%), oxigênio (∼13%), dióxido de carbono (~13%), monóxido de carbono 

(~3,5%), água (~2%), argônio (~1%), hidrogênio (0,1-0,2%), acetona (∼1%), óxidos de 

nitrogênio (<0,1%) e compostos de enxofre volátil (<0,1%) (HOFFMANN; HOFFMANN; 

EL-BAYOUMY, 2001). A quantidade de radicais livres produzida por essa fase é 

relativamente menor que da fase particulada, totalizando 10
15

 radicais livres a cada sopro 

exalado da fumaça de cigarro (ZANG; STONE; PRYOR, 1995; BARTALIS et al., 2009; 

CANTIN; RICHTER, 2012) . 

 Os aldeídos, incluindo acetaldeído, acroleína e crotonaldeído, presentes nessa fase são 

capazes de ligar-se covalentemente a vários grupos funcionais de proteínas, fosfolipídios e 

ácidos nucléicos, e contribuir com o estresse redox, dano molecular e inflamação (SEEMAN; 

DIXON; HAUSSMANN, 2002). Além disso, por serem relativamente estáveis e hidrofílicas, 

essas mcoléculas podem atravessar as membranas biológicas, distribuir-se para tecidos 

distantes, o que contribui com a instalação de doenças crônicas associadas, incluindo câncer, 

doenças coronarianas e cerebrovasculares (HORINOUCHI et al., 2016).   

Os componentes da fumaça de cigarro também podem induzir diretamente inflamação 

pulmonar e, consequentemente, estimular a produção de uma série de mediadores 

inflamatórios e recrutamento celular. Os macrófagos residentes nos alvéolos são as primeiras 

células a manterem contato com a fumaça e, quando ativados, liberam fatores quimiotáticos 

especialmente para neutrófilos na resposta aguda. Essas células secretam enzimas 

proteolíticas e produzem altas concentrações de ROS, fatores que em conjunto contribuem 

com a injúria tecidual (LEE et al., 2014). 
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2.2 Inflamação Pulmonar 

 

A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo ao dano tecidual causado por 

microrganismos, agentes físicos (radiação, trauma, queimaduras), químicos (toxinas, 

substâncias cáusticas), necrose tecidual e/ou reações imunológicas. A reação inflamatória 

caracteriza-se por uma série de eventos inter-relacionados, entre os quais se destacam 

aumento no fluxo sanguíneo e na permeabilidade vascular na região afetada, exsudação de 

fluido (edema), dor localizada, migração e acúmulo de leucócitos dos vasos sanguíneos para 

dentro do tecido, formação de tecido de granulação e reparo tecidual (ABBAS e JANEWAY, 

2000). 

A inflamação pulmonar pode ocorrer não apenas pela presença de agentes patológicos 

como também por fatores ambientais, incluindo a fumaça de cigarro (PENA et al., 2016). 

Após estimulação direta pela fumaça de cigarro, as células epiteliais pulmonares e leucócitos 

produzem quimiocinas e citocinas inflamatórias, que desempenham papel crucial na iniciação 

e progressão da inflamação pulmonar. Os componentes da fumaça de cigarro nos pulmões 

podem aumentar os níveis intracelulares de ROS através do efluxo de elétrons da mitocôndria, 

pela ativação da xantina oxidase, óxido nítrico sintase induzível (iNOS), e NADPH oxidase. 

O aumento transiente de ROS estimula várias vias de sinalização redox sensíveis, incluindo 

proteínas-quinase ativadas por mitógenos (MAPKs) e fator nuclear-kB (NF-kB), e promove a 

expressão gênica de mediadores inflamatórios, incluindo MCP-1, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8  

(WU et al., 2014; KENNEDY-FEITOSA et al., 2016), os quais promovem vasodilatação 

pulmonar, aumento da permeabilidade vascular e consequente diapedese de leucócitos para o 

sítio inflamatório (PENA et al., 2016).  

Os macrófagos, neutrófilos e linfócitos são os principais leucócitos na inflamação 

pulmonar, sendo que a predominância de cada um dos subtipos varia de acordo com a 

resposta e grau de dano ocasionado (HIRAIWA; VAN EEDEN, 2013; PARIKH; SHAH; 

TANDON, 2016) que dependem principalmente do tempo de exposição e número de cigarros 

inalados (BEZERRA et al., 2006; VALENÇA et al., 2011; PENA et al., 2016; CAMPOS et 

al., 2017). Nesse sentido, a resposta inflamatória diverge basicamente entre as fases aguda e 

crônica.  

Na fase aguda da inflamação, os neutrófilos, células polimorfonucleares, migram 

rapidamente para o pulmão, sendo os primeiros e mais abundantes tipos celulares naquele 

sítio (WONG; MAGUN; WOOD, 2016). Os neutrófilos podem então atuar como fagócitos, 

secretar proteínas granulares com atividade microbicida e/ou produzir radicais livres e 
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oxidantes como O2
•-
, H2O2, HOCl e dióxido de nitrogênio (

•
NO2) durante o processo chamado 

de burst oxidativo (HAMPTON; KETTLE; WINTERBOURN, 1989; MEIJER; RIJKERS; 

VAN OVERVELD, 2013). Mais recentemente, descobriu-se ainda que os neutrófilos 

secretam DNA, lisozima e mieloperoxidase para formar as armadilhas extracelulares de 

neutrófilos (do inglês neutrophil extracellular traps, NETs), que  imobilizam e destroem o 

patógeno. Essas estruturas também estão envolvidas com o dano tecidual do hospedeiro 

(BRINKMANN e ZYCHLINSKY, 2012). 

A inflamação crônica ocorre após exposição prolongada e persistente a um agente 

potencialmente tóxico, no qual o componente celular principal são as células mononucleares 

na inflamação ativa (WONG; MAGUN; WOOD, 2016). Os macrófagos são células residentes 

do epitélio respiratório, que quando ativados, secretam fatores quimiotáticos, incluindo a 

quimiocina ligante 2 (CCL2, do inglês Chemokine (C-C motif) ligand 2), e a quimiocina 

ligante CXC-1 (CXCL1, do inglês chemokine (C-X-C motif) ligand 1) que atraem monócitos e 

neutrófilos para os pulmões, respectivamente. Essas células inflamatórias especialmente os 

macrófagos liberam proteases, como a metaloproteinase da matriz (MMP, do inglês matrix 

metallopeptidase) das quais destacam-se a MMP-2, MMP-9 e MMP-12, responsáveis pela 

destruição do parênquima pulmonar (VLAHOS; BOZINOVSKI, 2014). 

Os macrófagos apresentam função de reconhecimento e fagocitose de patógenos e 

células apoptóticas, participam da apresentação de antígenos aos linfócitos e produzem 

mediadores de fase aguda (HIRAIWA; VAN EEDEN, 2013). Embora os neutrófilos sejam as 

células mais importantes no burst oxidativo, os macrófagos ativados também produzem 

oxidantes, principalmente o ONOO
-
. Esse oxidante é formado pela reação do O2

•-
 e óxido 

nítrico (NO
•
) gerados pela NADPH oxidase e iNOS, respectivamente (RADI, 2013), e pode 

atuar tanto como oxidante quanto nucleófilo in vivo (FERRER-SUETA e RADI, 2009). Como 

oxidante, pode promover oxidações de um e dois elétrons por reações diretas com alvos 

biomoleculares (BUETTNER, 1993); como nucleófilo, pode adicionar-se ao dióxido de 

carbono (CO2) para produzir um aduto nitrosoperoxocarboxilato (ONOOCO2
-
) que, por sua 

vez, decaí aos radicais 
•
NO2 e carbonato (CO3

•-
) (AUGUSTO et al., 2002; GOLDSTEIN e 

MERÉNYI, 2008). 

Na exposição à fumaça de cigarro, o fator de necrose tumoral α (TNF-α) e as 

interleucinas (IL-1β e IL-6) são importantes mediadores de fase aguda secretados por 

macrófagos e células epiteliais. Essas citocinas atuam como iniciadoras induzindo sua própria 

produção bem como de outras citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão, atraindo e 

ativando células imunes no sítio da inflamação (WONG; MAGUN; WOOD, 2016). TNF-α é 
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inicialmente sintetizado como um precursor ligado à membrana e liberado proteoliticamente 

das superfícies celulares. Essa citocina quando se liga ao seu receptor ativa NF-κB e MAPKs. 

A ativação do NF-κB e MAPKs por sua vez estimula a expressão de outras citocinas, como 

IL-1, e proteínas imuno-reguladoras (LIU, 2005). A IL-1β também é inicialmente sintetizada 

como pró-IL-1β, que é então clivado dentro da célula por um complexo protéico chamado 

inflamassoma. A IL-1β ativada é segregada e liga-se ao receptor da IL-1, que agora se 

complexa com três proteínas, proteína de diferenciação mielóide 88 (MyD88), quinase do tipo 

I associada ao receptor de IL-1 e fator-6 associado ao receptor de TNF, para assim ativar a 

cascata da MAPK e consequentemente, a via de NF-kB (MUROI; TANAMOTO, 2007; 

WONG; MAGUN; WOOD, 2016). 

Evidências demonstraram que IL-1β inicia a inflamação pulmonar ao aumentar os 

níveis de outras moléculas pró-inflamatórias como também promove dilatação dos espaços 

aéreos distais, espessamento e fibrose das vias aéreas em camundongos (LAPPALAINEN et 

al., 2005). A superexpressão tanto constitutiva quanto induzível de TNF-α foi também 

responsável pelo enfisema em camundongos (VUILLEMENOT; RODRIGUEZ; HOYLE, 

2004), desde que camundongos knockout para o receptor de TNF-α apresentaram menos 

sinais de enfisema que os animais selvagens (CHURG et al., 2003). Os principais efeitos da 

exposição de camundongos ao cigarro estão resumidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Principais efeitos inflamatórios e oxidativos da exposição à fumaça de cigarro em 

modelos murinos.  

Modelo de Exposição Desfecho Referência 

Aguda - 12 dias/20 cigarros 

por dia 

↑ leucócitos totais, neutrófilos, macrófagos e 

linfócitos, TNF-α, IL-6, KC, espaços alveolares,  

(LEE et al., 2014) 

Aguda – 3 dias/25 cigarros 

por dia 

↑ neutrófilos, macrófagos, linfócitos e DCs, IL-6, 

IL-8, TNF-α, MCP-1, IL-1β IFN-γ, expressão de 

TLR4 e MyD88, ativação NF-κB. 

(WANG et al., 

2016) 

Aguda - 4 dias/7, 7, 9, 11 
cigarros /dia* 

↑ leucócitos totais, neutrófilos e macrófagos, 
TNF-α, IL-1β, CXCL-1, MCP-1, MPO, Nrf2, 

MMP-9. 

↓SOD, GSH 

(BAO et al., 2013) 

Aguda - 4 dias/9 cigarros 

por dia 

↑ leucócitos totais, neutrófilos e macrófagos, 

TNF-α, IL-6, IL-1β, MCP-1, Nrf2, HO-1. 

↓ GSH 

(ZHANG; 

ZHANG; LI, 

2015) 

Aguda – 5 dias/10 cigarros 

por dia 

↑ leucócitos totais, MCP-1, IL-1β, IP-10, KC, 8-

isoprostano, 8-OHdG, 3-nitrotirosina, TNF- α, 

MIP-2, iNOS, MMP-12, TIMP-1, CAT 
↓GR 

(GUAN et al., 

2013) 
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Aguda - 5 dias/12 cigarros 

por dia 

↑ leucócitos totais, macrófagos, neutrófilos, 

linfócitos, MDA, dano ao DNA, translocação do 

Nrf2, CAT, TNF-α, IFN-γ e IL-10. 
↓ SOD, razão GSH/GSSG 

(CAMPOS et al., 

2017) 

Aguda - 5 dias/12 cigarros 
por dia 

↑ leucócitos totais, macrófagos, SOD, TNF-α, IL-
17, IL-22. 

(RAMOS et al., 
2018) 

Aguda - 5 dias/12 cigarros 

por dia 

↑ leucócitos totais e macrófagos, MPO, IL-6, IL-

1β, KC, TNF-α, NF-kappa B, ROS, SOD, CAT, 

MDA. 
↓ GSH 

(KENNEDY-

FEITOSA et al., 

2016)  

Aguda - 5 dias/12 cigarros 

por dia. 

↑ neutrófilos e macrófagos, nitrito, MPO, SOD, 

CAT, GPx, MDA, razão e TNF-α. 

↓razão GSH/GSSG 

(LOPES et al., 

2013) 

Aguda - 5 dias/6 cigarros 
por dia 

↑ neutrófilos e macrófagos, MPO, SOD, CAT, 
GPx, TNF-α, nitrito.  

↓ razão GSH/GSSG 

(DE MOURA et 
al., 2012) 

Aguda – 5 dias/6 cigarros 

por dia 

↑ neutrófilos e macrófagos, MDA, SOD, CAT, 

GPx. 
↓ nitrito 

(VALENÇA et al., 

2009) 

Crônica – 120 dias/12 

cigarros por dia 

↑ espaços aéreos e ruptura dos septos alveolares, 

macrófagos, ROS, 8-isoprostano, GPx, MCP-1, 
TNF-α. 

↓ TIMP-1. 

(TOLEDO et al., 

2012) 

Crônica - 60 dias/12 cigarros 

por dia 

↑ septos alveolares, MPO, TNF-α, IL-1β, IL-6, 

KC, TGF-β1, MDA, TIMP-1, NE. 

↓SOD 

(KENNEDY-

FEITOSA et al., 

2018) 

Crônica – 60 dias/12 

cigarros por dia 

↑ espaços alveolares, macrófagos, hidroxiprolina, 

superóxido, SOD, CAT, MDA, proteínas 

carboniladas. 

(NESI et al., 2016) 

Enfisema - 60 dias/12 

cigarros por dia  

↑ destruição do septo alveolar, leucócitos totais, 

neutrófilos e monócitos, MPO, KC, TNF-α, IL-6 

e IL-1β, ROS, SOD, CAT, MDA, expressão de 
MMP-12, Keap-1, 4-HNE e 8-OHdG. 

↓ razão GSH/GSSG 

(PINHO-

RIBEIRO et al., 

2017) 

Subcrônica – 30 dias/3 

cigarros por dia 

↑ leucócitos totais, neutrófilos, macrófagos e 

linfócitos, MDA, KC, MIP-12, MCP-1. 

(LIU et al., 2014) 

Subcrônica – 30 dias/3 

cigarros por dia 

↑ leucócitos totais, neutrófilos, macrófagos e 

linfócitos, proteínas totais, IL-1β, KC, MCP-1, 

MIP-2, atividade de NF-κB.  

(YU et al., 2012) 
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4-HNE, 4-hidroxinoneal; 8-OHdG, 8-oxo-2'-desoxiguanosina; AMPK, proteína quinase 

ativada por mitógenos; CAT, catalase; CXCL-1, quimiocina ligante CXC-1; DCs, células 

dendritícas;  GSH, glutationa reduzida; GSSG, glutationa oxidada;  HO-1, Heme-oxigenase -

1; IFN-γ, interferon gama; IL-10, interleucina-10;  IL-17, interleucina-17; IL-1β, interleucina-

1β;IL-22, interleucina 22; IL-6, interleucina-6; KC, queratinócitos quiomioatraentes;  L-

NAME, ω-nitro-L- arginina 4 metil ester; MCP-1, proteína quimioatraente de macrófagos 1; 

MDA, malondialdeído; MIP-2, proteína inflamatória de macrófagos 2;MMP-12, 

metaloproteinase de matriz 12;  MMP-9, metaloproteinase de matriz 9; MPO, 

mieloperoxidase; MyD88 proteína de diferenciação mielóide 88; NE, elastase de neutrófilos; 

Nrf2, fator nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2; ROS, espécies reativas de oxigênio; 

SOD, superóxido dismutase; TAK-242, inibidor da transdução de sinal TRL4; TBARs, 

peroxidação lipídica analisada pelas substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico  e expressa 

como malondialdeído; TIMP-1, inibidor tecidual da metaloproteinase de matriz 1; TNF-α, 

fator de necrose tumoral alfa. * Os camundongos foram expostos à fumaça de cigarro por 4 dias 

com aumento do número de cigarro a cada dia de exposição. 

 

2.3 Radicais livres, oxidantes e estresse redox  

 

Estresse redox é definido pelo aumento relativo de ROS em detrimento aos 

antioxidantes, o que pode causar alteração de vias de sinalização redox sensíveis, induzir 

respostas homeostáticas e/ou dano molecular (JONES, 2006; HALLIWELL e 

GUTTERIDGE, 2007). O termo ROS compreende uma nomenclatura genérica na qual estão 

agrupados todos oxidantes e radicais livres, independentemente das propriedades físico-

químicas. Radicais livres são espécies normalmente reativas que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados na última camada eletrônica de valência e, portanto, podem atuar como 

oxidantes ou redutores. As formas não radicalares, por sua vez, não possuem elétrons 

desemparelhados, mas são potencialmente capazes de abstrair elétrons de outras 

biomoléculas, oxidando-as (WINTERBOURN, 2008; BIRBEN et al., 2012).  

O O2
•-
, H2O2 e HO

•
 são alguns dos principais ROS existentes no sistema biológico. O 

O2
•-
 é considerado o ROS "primário". Este pode interagir com outras moléculas (ex. centros 

de ferro, enxofre e NO
•
) para gerar outras espécies, e pode atuar tanto como redutor quanto 

oxidante. Nas reações de redução O2 é produzido, enquanto que na oxidação forma-se H2O2. 

O H2O2 apesar de ser um oxidante, apresenta reatividade moderada e pode oxidar apenas 

alguns alvos diretamente. No entanto, na presença de metais de transição ele é convertido ao 

HO
•
 pela chamada reação de Fenton (WINTERBOURN, 1995). HO

• 
tem alto poder oxidante 

que o torna um radical muito reativo e, consequentemente, possui um tempo de meia-vida in 

vivo muito curto (~10
-9 

s). Assim, quando produzido, HO
•
 reage no sítio de formação 

(BUONOCORE; PERRONE; TATARANNO, 2010).  
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ROS são primariamente produzidos em sistemas biológicos como resultado do 

metabolismo do O2 (BIRBEN et al., 2012). Nas mitocôndrias os elétrons são transferidos 

através da cadeia respiratória para redução de O2 em H2O, todavia, cerca de 1-2% dos elétrons 

escapam da cadeia e podem reduzir O2 e gerar O2
•–

, H2O2 e HO
•
 ao invés de H2O 

(KOWALTOWSKI e VERCESI, 1999). H2O2 e O2
•-
 também podem ser gerados pela enzima 

xantina oxidase (XO), crucial para o metabolismo de bases nitrogenadas (MAIUOLO et al., 

2016). Fagócitos sintetizam O2
•-
 e H2O2 no processo chamado de burst oxidativo devido 

ativação do complexo NADPH oxidase em resposta a estímulos inflamatórios (BABIOR; 

LAMBETH; NAUSEEF, 2002). Neutrófilos em especial podem amplificar o potencial 

oxidativo do H2O2 devido à presença da MPO, que catalisa a formação de ácidos de halogênio 

e radicais livres, através dos ciclos clorinante e peroxidásico, respectivamente (PODREZ; 

ABU-SOUD; HAZEN, 2000; WINTERBOURN, 2008). Nitrito pode ser oxidado ao 
•
NO2 

pela MPO na presença do H2O2 (BURNER et al., 2000; PODREZ; ABU-SOUD; HAZEN, 

2000). Quando há a participação de iNOS dos macrófagos ou neutrófilos, NO
• 
é produzido, o 

qual reage rapidamente com O2
•–

 para formar o potente ONOO
-
 (PATEL; KRUPKA; 

ANDERSON, 2006; RADI, 2013).  Tanto 
•
NO2 quanto ONOO

-
 estão envolvidos com a 

nitração de resíduos de tirosina e triptofano em proteínas (VAN DER VLIET et al., 1997) 

Em geral, a fumaça de cigarro pode aumentar a concentração de diferentes espécies 

oxidantes e radicalares nos pulmões, seja pela sua composição ou pela ativação de células 

inflamatórias. Quando os níveis de ROS estão altos suficientes para superar a atividade 

antioxidante endógena, biomoléculas do organismo são modificadas, o que pode estar 

relacionado com lesão e apoptose celular (FISCHER; VOYNOW; GHIO, 2015; RAMOS et 

al., 2018). A fumaça de cigarro induz ainda a migração de células epiteliais, células 

endoteliais, macrófagos e neutrófilos, principalmente. Esses leucócitos são diretamente 

relacionadas com o estresse redox subjacente à inflamação (YAO et al., 2008). 

  

2.4 Antioxidantes e a via do fator nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) 

 

Antioxidante é definido como qualquer substância, que em baixas concentrações em 

relação ao substrato oxidável, retarda, previne ou remove o dano oxidativo a uma molécula-

alvo. Também se inclui nesse conceito moléculas que promovem adaptação fisiológica de 

modo a mitigar os eventuais danos às biomoléculas (WINTERBOURN, 2008). Os 

organismos dispõem de mecanismos antioxidantes endógenos que podem ser enzimáticos ou 
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não enzimáticos, bem como aqueles obtidos através da dieta (HALLIWELL e 

GUTTERIDGE, 2007).  

Os antioxidantes não enzimáticos incluem ácido ascórbico (vitamina C),  α-Tocoferol 

e  β-Caroteno, precursores de vitamina E e A, respectivamente, e flavonoides (KALIORA; 

DEDOUSSIS; SCHMIDT, 2006). A vitamina C remove O2
•–

 e OH
•
 antes que oxidem os 

lipídeos e iniciem a peroxidação. Eles são responsáveis também por regenerar a vitamina E 

oxidada (JIALAL e FULLER, 1995). A vitamina E previne a peroxidação lipídica em 

membranas biológicas e lipoproteínas como LDL (do inglês low density lipoprotein), reduz a 

agregação plaquetária e inibe os fatores de coagulação dependentes da vitamina K 

(ESTERBAUER et al., 1991). O β-Caroteno é um potente sequestrador do oxigênio singlete 

(
1
O2), que apesar de não ser um radical livre, apresenta alta reatividade com DNA, RNA, 

lipídeos, e proteínas (BURTON e INGOLD, 1984; WILKINSON; HELMAN; ROSS, 1995).  

A ação antioxidante dos flavonoides da dieta é atribuída a remoção de O2
•–

, 
1
O2 e peróxidos 

lipídicos, inibição da oxidação da LDL (HUSAIN; CILLARD; CILLARD, 1987), quelantes 

de metais de transição, além dos mecanismos antioxidantes não clássicos, tais como, 

modulação de vias de sinalização, expressão gênica e inibidores enzimáticos (TUNON et al., 

2009).  

Os antioxidantes enzimáticos incluem principalmente as enzimas superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e peroxirredoxinas (Prx). A 

SOD é uma metaloenzima que pode ser dividida, de acordo com o tipo de íon metálico, em 

Cu/Zn-SOD encontrada no citosol (SOD1), Mn-SOD (SOD2) presente na matriz mitocondrial 

e Cu/Zn-SOD (SOD3) encontrada na matriz extracelular. Essa enzima catalisa a dismutação 

do O2
•- 

em O2 e H2O2 na ordem de 10
9
 M

-1 
s

-1
 (FORMAN e FRIDOVICH, 1973; MCCORD e 

FRIDOVICH, 1969; IGHODARO e AKINLOYE, 2018). A SOD1 também apresenta 

atividade peroxidásica e consome grandes quantidades de H2O2 na presença de bicarbonato, 

produzindo o potente CO3
•-
 (ZHANG et al., 2003; MEDINAS et al., 2007). Mutações no gene 

da SOD1, oriundas da substituição de um aminoácido ou inserções e deleções de 

aminoácidos, podem aumentar a atividade peroxidásica, e estão associadas com a esclerose 

lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa caracterizada pela perda seletiva dos 

neurônios motores, levando à atrofia muscular, paralisia e morte (VALENTINE; 

DOUCETTE; ZITTIN POTTER, 2005) 

CAT, Prx e GPx são todas peroxidases, que utilizam hidroperóxidos como moléculas 

aceptoras de elétrons. As peroxidases são dividas em hemeperoxidases ou tiol-peroxidases de 

acordo com a presença do grupo heme ou tiois no sítio ativo, respectivamente. CAT é uma 
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enzima presente quase em todos os tecidos vivos que utilizam o oxigênio, sendo encontrada 

em todos os órgãos, especialmente no fígado (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2007; 

DAVIES et al., 2008). A enzima usa ferro ou manganês como cofator e catalisa a redução do 

H2O2 em H2O e O2 em altas constantes de velocidade de segunda ordem (k ~10
7 

M
-1

s
-1

) 

(DEISSEROTH e DOUNCE, 1970). Todavia, catalase apresenta constante de Michaelis 

Menten (KM) alta (1,1 M) (JONES e SUGGETT, 1968) e, portanto, consome o H2O2 apenas 

quando as concentrações são relativamente altas. 

GPx realiza a conversão do H2O2 e outros hidroperóxidos em H2O e respectivos 

alcoóis em altas constantes de velocidade (k  ~10
6
 – 10

7
 M

-1
s

–1
) (FLOHÉ et al., 1972; 

STONE, 2004). Atualmente se conhece ao menos oito isoformas da GPx em humanos, GPx1 

a GPx8 (MORÓN e CASTILLA-CORTÁZAR, 2012), que se diferenciam pela localização 

nos organismos bem como a presença do resíduo de cisteína (GPx5, 7 e 8) ou selenocisteína 

(GPx1, 2, 3, 4 e 6) no sítio ativo. Outra característica importante dessas enzimas é que todas 

elas utilizam a glutationa reduzida (GSH) como doador de elétrons, oxidando-a a glutationa 

oxidada (GSSG). GSSG é reciclada pela glutationa redutase (GR) num processo dependente 

de NADPH (BRIGELIUS-FLOHÉ e MAIORINO, 2013).   

Prx também reduz H2O2 e peróxidos orgânicos com alta eficiência (10
7
 – 10

8
 M

-1
s

-1
), 

estando presente ubiquamente nas células na ordem de micromolar e em diferentes 

compartimentos. Em mamíferos foram descritos seis isoformas (PrxI a PrxVI), que são 

classificadas de acordo com a estrutura e mecanismo de ação em três subgrupos: 1-Cys, 

contém apenas uma cisteína conservada em N-terminal envolvida na catálise; 2-Cys, contêm 

duas cisteínas conservadas em N- e C-terminal e requer ambas para a função catalítica; 2-Cys 

atípica, contêm apenas uma cisteína em N-terminal, mas requer um resíduo de cisteína 

adicional, não conservado, para função catalítica (RHEE; CHAE; KIM, 2005). 

Diferentemente da catalase, essas enzimas possuem KM de 0,7 µM para H2O2 (MANTA et al., 

2009), o que favorece a reação com H2O2 quando em baixas concentrações e, portanto, mais 

relevantes do ponto de vista de sinalização celular. As cisteínas do sítio ativo das Prx são 

oxidadas na presença de peróxidos, sendo normalmente regeneradas pela tiorredoxina que, 

por sua vez, é reduzida pela tiorredoxina redutase e NADPH (RHEE e KIL, 2017). 

Dentre os sistemas relacionados com a homeostase redox e citoproteção, a via do Nrf2 

tem recebido destaque nos últimos anos. Nrf2 é um fator de transcrição que regula a 

expressão de diversas proteínas citoprotetoras e antioxidantes (ISHII et al., 2005; SAKURAI 

et al., 2018). Sob condições homeostáticas, Nrf2 é mantido inativo no citoplasma, ligado ao 

seu inibidor endógeno, a proteína ubiquitinadora Keap1. Após determinados tipos de estresse, 
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Nrf2 se desliga do Keap1 e transloca-se para o núcleo. Os mecanismos descritos para a 

dissociação e ativação da via do Nrf2/Keap1 são: (1) modificação do resíduo de cisteína da 

proteína Keap1 por ROS ou eletrófilos, (2) fosforilação do Nrf2 por quinases, incluindo 

MAPKs, proteína quinase C, fosfatidilinositol 3-quinase e (3) importação/exportação nuclear 

do Nrf2 através do complexo importina ou exportina (MCMAHON et al., 2006; JAIN e 

JAISWAL, 2007; BOUTTEN et al., 2011). No núcleo, Nrf2 se heterodimeriza com a proteína 

Maf (fibrossarcoma musculoaponeurótico) para formar o heterodímero Nrf2-Maf. Esses 

heterodímeros reconhecem os elementos de resposta antioxidantes (ARE, do inglês 

antioxidante response element), que se tratam de sequências potencializadoras localizadas nas 

regiões reguladoras dos genes alvo do Nrf2, essenciais para o recrutamento de outros fatores 

de transcrição (BOUTTEN et al., 2011; BELLEZZA et al., 2018). 

Atualmente sabe-se que o fator de transcrição Nrf2 regula a expressão de enzimas 

desintoxicantes de fase II, incluindo NAD(P)H quinona oxidoredutase 1, ferritina, heme 

oxigenase-1 (HO-1), e genes antioxidantes, como a GPx  (AHMED et al., 2017).  Os genes 

ativados por Nrf2 podem ainda inibir indiretamente a via do NF-κB e, consequentemente, 

controlar a cascata inflamatória dependente do NF-κB. Nrf2 controla a transcrição de genes 

antioxidantes que protegem as células contra o acúmulo de ROS controlando desse modo a 

inflamação associada ao reparo, enquanto o Nf-κB ativa a reação imune inata, proliferação e 

migração de células, modula a expressão de metaloproteinases de matriz, e secreção e 

estabilidade de citocinas (AMBROZOVA; ULRICHOVA; GALANDAKOVA, 2017). A HO-

1, uma das proteínas expressas sob controle do Nrf2, bloqueia a translocação do NF-κB para o 

núcleo por reduzir a degradação da proteína IκB, que oculta a sequência de localização 

nuclear ou o domínio de ligação do DNA de NF-kB (WAKABAYASHI et al., 2010).  

A HO-1 é a enzima limitante na degradação microssomal de heme. O grupo heme é 

oriundo do catabolismo de proteínas hêmicas, como a hemoglobina e citocromo C. Trata-se 

de uma molécula pró-oxidante, capaz de catalisar a reação de Fenton em sistemas biológicos. 

Sob ação da HO-1, heme é convertido à biliverdina, CO e ferro. Biliverdina por sua vez é 

convertida em bilirrubina pela biliverdina redutase (MOTTERLINI e FORESTI, 2014; CHOI, 

2016). Diversos trabalhos mostraram que CO possui propriedades vasorelaxantes (SAMMUT 

et al., 1998; FORESTI et al., 2004; DULAK et al., 2008), previne a hipertensão sistêmica e 

pulmonar (MOTTERLINI et al., 1998) e exibe efeitos anti-inflamatórios (OTTERBEIN et al., 

2000). A biliverdina e bilirrubina também possuem propriedades antioxidantes notáveis 

participando da proteção de células e tecidos contra o estresse redox (STOCKER et al., 1987; 

CLARK et al., 2000a, 2000b; FORESTI et al., 2001)  
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Estudos com ativadores/inibidores da via do Nrf2 e o uso de camundongos 

geneticamente modificados na proteína concluíram que essa via é importante na instalação e 

progressão de doenças inflamatórias, incluindo hepatite (GU et al., 2014), encefalite 

(INNAMORATO et al., 2008), aterosclerose (FREIGANG et al., 2011), artrite (MAICAS et 

al., 2011), colite (STACHEL et al., 2014) septicemia (THIMMULAPPA et al., 2006), lesão 

da retina (WEI et al., 2011) e enfisema pulmonar (RANGASAMY et al., 2004). Em todos os 

casos, modelos deficientes ou suprimidos na via do Nrf2 apresentaram dano tissular e 

sintomatologia mais graves que os animais selvagens (AHMED et al., 2017).  

Nos pulmões, Nrf2 pode regular a expressão de genes antioxidantes e citoprotetotes 

sob estresse redox, o que deve prevenir o aparecimento de doenças pulmonares. 

Camundongos deficientes no Nrf2 mostraram maior suscetibilidade ao enfisema induzido pela 

fumaça de cigarro, confirmado através da inflamação pulmonar neutrofílica, aumento da 

atividade da elastase de neutófilos, destruição alveolar (IIZUKA et al., 2005) e marcadores 

redox e inflamatórios elevados (RANGASAMY et al., 2004). Um estudo envolvendo a 

análise transcriptômica de camundongos deficientes no Nrf2 e expostos à fumaça de cigarro 

demonstrou que a transcrição de diversos genes antioxidantes e desintoxicantes de fases II foi 

reprimida, a exemplo da GPx2 (GEBE et al., 2010). Dentre as várias isoformas da Gpx, a 

GPx2, apresentou máxima indução nos pulmões de camundongos wild type em resposta à 

fumaça de cigarro (SINGH et al., 2006).  

 

2.5 Tempol e nitróxidos cíclicos  

 

O tempol (4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinanyloxy) e outros nitróxidos cíclicos 

são radicais livres estáveis sintéticos e particularmente eficazes na redução da lesão oxidativa 

em modelos celulares e animais (KAGAN et al., 2007; SOULE et al., 2007; AUGUSTO et 

al., 2008). Os representantes desse grupo possuem em sua estrutura um anel com cinco 

(pirrolidina, pirrolina ou oxazolidina) ou seis átomos (piperidina), sendo que um desses é de 

nitrogênio e os demais de carbono (SOULE et al., 2007). Ao nitrogênio liga-se um átomo de 

oxigênio o qual possui elétron livre, fornecendo natureza radicalar aos compostos. No anel 

existem grupamentos alquil que previnem dismutação na molécula e limita o acesso de outras 

substâncias que poderiam quelar o grupo nitróxido, aumentando a estabilidade da molécula 

(Figura 1). O tamanho, as cargas e a lipofilicidade variam de acordo com os demais grupos 
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substituintes que podem estar presentes no anel (LEWANDOWSKI e GWOZDZINSKI, 

2017). 

 

Figura 1. Estrutura química de nitróxidos cíclicos. O composto 1 pertence ao grupo dos 

nitróxidos piperidina, cujo anel possui seis membros. A estrutura 2 integra o grupo de 

nitróxidos pirrolidina, pirrolina ou oxazolidina, cujo anel é formado por cinco membros. O 

composto 3 refere-se a estrutura química do tempol (adaptado de SOULE et al., 2007). 

 

O tempol é um dos nitróxidos mais estudados, primeiro por ser relativamente atóxico 

(MITCHELL et al., 1990; WILCOX e PEARLMAN, 2008b) e segundo, por ser hidrossolúvel 

e ter baixo peso molecular, pode facilmente permear membranas biológicas e se distribuir 

para todos os tecidos. Esse composto favorece o metabolismo de uma ampla variedade de 

ROS e reduz o estresse redox celular em diversos modelos celulares e animais, o que o 

caracteriza como um potente antioxidante (KAGAN et al., 2007; AUGUSTO et al., 2008; 

NEIL et al., 2017).  

 Os nitróxidos podem atuar tanto em compartimentos hidrofílicos como lipofílicos, 

reagem com HO
•
, CO3

•-
, NO

•
, ONOO

- 
e impedem o início e a propagação da cadeia oxidativa 

(SAMUNI et al., 2002; GOLDSTEIN; SAMUNI; MERENYI, 2004). Uma vantagem dessas 

moléculas é a capacidade de serem recicladas através do cátion oxamônio (TPNO
+
) e da 

hidroxilamina (TPNOH) (Figura 2). TPNO
+
 é altamente oxidante (E˚ = 740 mV) e é 

associado com as atividades pró-oxidantes dos nitróxidos. TPNOH por outro lado, é 

envolvido com a ação redutora dos nitróxidos (ISRAELI et al., 2005; SOULE et al., 2007 

KIM et al., 2015a; OBROSOV et al., 2017)  

          

1 2 3 
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Figura 2. Principais reações redox de nitróxidos. Os nitróxidos podem reagir com diversos 

oxidantes e redutores biológicos e, reciclados através do cátion oxamônio (TPNO+) e do 

derivado hidroxilamina (TPNOH), podem atuar cataliticamente. Além das reações redox 

reversíveis, o tempol é consumido por recombinação com radicais alquila, alcoxila, tirosila e 

tiíla (X
•
)  (adaptado de BORISENKO et al., 2004). 

 

Os mecanismos pelos quais os nitróxidos protegem sistemas biológicos são diversos. 

Eles foram inicialmente descritos como miméticos da superóxido dismutase (SAMUNI et al., 

1991), sequestrantes de radicais (PATTISON et al., 2012), redutores de proteínas heme 

oxidadas e oxidantes de metais de transição (SOULE et al., 2007). Contudo, as propriedades 

de antioxidantes clássicos não justificam completamente a miríade de efeitos dos nitróxidos in 

vivo, considerando seu baixo tempo de meia vida, aproximadamente 5 min quando 

administrado por via subcutânea e 1 min por via intravenosa (KUPPUSAMY et al., 1998). 

Recentemente, demonstrou-se ainda que o tempol e derivados inibem a enzima inflamatória 

de neutrófilos, mieloperoxidase (MPO) (REES et al., 2009; QUEIROZ; VAZ; AUGUSTO, 

2011), diminuem a migração de neutrófilos para sítios inflamatórios in vitro e in vivo 

(QUEIROZ et al., 2012), inibem a ativação da via do Nf-κB (CUZZOCREA et al., 2004), a 

expressão de iNOS (LINARES; GIORGIO; AUGUSTO, 2008) e a produção de citocinas 

inflamatórias em modelos murinos de esclerose múltipla (TSUHAKO et al., 2010). Há 
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evidências ainda que os nitróxidos, através do TPNO
+
 possam induzir a ativação da via 

Nrf2/Keap1/ARE (BOUTTEN et al., 2011; GREENWALD et al., 2014, 2015). 

É inquestionável que os nitróxidos não apenas auxiliam na compreensão da sinalização 

redox da célula como também servem de protótipos para o desenvolvimento de novos 

fármacos. Na literatura não há relato sobre os efeitos do tempol e outros nitróxidos sobre a 

lesão pulmonar causada pela fumaça de cigarro e os envolvimentos de nitróxidos na ativação 

da via do Nrf2 ainda são incipientes.  

 

3.  OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

Investigar o efeito do tempol sobre a inflamação e estresse redox induzidos pela 

exposição aguda à fumaça de cigarro in vitro e in vivo. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

3.2.1 Estudos in vivo 

 

 Analisar o efeito do tempol sobre a migração leucocitária no lavado broncoalveolar e 

no tecido pulmonar em camundongos expostos agudamente à fumaça de cigarro; 

 Determinar a exsudação leucocitária e estresse redox no parênquima pulmonar por 

métodos histológicos e imunohistoquímicos. 

 Determinar a concentração de biomarcadores redox e inflamatórios no homogenato 

pulmonar por métodos bioquímicos;  

 Avaliar a expressão de citocinas inflamatórias e de alguns dos genes controlados pelo 

fator de transcrição Nrf2 no pulmão; 

 

3.2.2 Estudos com modelo celular 

 



35 

 

 Determinar a viabilidade de macrófagos murinos RAW 264.7 tratados com diferentes 

concentrações de tempol e com diferentes concentrações do extrato de fumaça de 

cigarro (EFC);  

 Analisar o efeito do tempol sobre o estado redox intracelular e formação de óxido 

nítrico em RAW 264.7 expostos ao EFC;  

 Avaliar a capacidade do tempol em estimular a expressão da HO-1 em RAW 264.7. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais  

 

Albumina sérica bovina (BSA), 4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidiniloxil (tempol), 

glutationa reduzida (GSH), glutaniona oxidada (GSSG), glutationa redutase (GR), ácido 

aminobenzóico hidrazida (ABAH), 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB), 

tris(hidroximetil)aminometano (Tris), peróxido de hidrogênio (H2O2), brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB), tween 20, soro de cabra, glicose anidra, nicotinamida adenina 

dinucleótido fosfato (NADPH), hidroxitolueno butilado (BHT), sulfanilamida,  

naftiletilenodiamina, soro fetal bovino, reagente de Bradford, diclorofluoresceína diacetato 

(DCFH-DA), meio de cultura Eagle modificado por Dulbecco high-glucose (DMEM), 

brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT), inibidores de proteases, 

anti-proteína carbonilada (anti-DNP) e anti-glutationa peroxidase 2 (anti-GPx2), produzidos 

em coelho foram obtidos da Sigma-Aldrich (EUA). Anticorpo secundário biotinilado anti-

imunoglobulina de coelho foi obtido da Dako (EUA). Anti-heme oxigenase 1 (anti-HO-1) foi 

obtido da Abcam (EUA). Anti-mieloperoxidase (anti-MPO) foi obtido da Upstate (EUA). 

Anti-3-nitrotirosina produzido em coelho e filtros de 0,22 μm foram obtidos da Millipore 

(EUA). Os cigarros utilizados foram comerciais da marca Marlboro Red. Ração padrão 

comercial foi obtida da Pragsoluções (Brasil). Metanol, clorofórmio, xilol, ácido acético, 

etanol, citrato de sódio, dimetilsufóxido (DMSO), cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto 

de magnésio, fosfato monobásico de sódio, fosfato dibásico de sódio, ácido tiobarbitúrico, 

ácido tricloroacético, ácido fosfórico, glicerol foram obtidos da Merck (EUA). 

Malondialdeído foi obtido da Cayman Chemical (EUA). Nitrito de sódio foi adquirido da 

Dinâmica (Brasil). Soro fetal bovino foi adquirido da Cultilab (Brasil). Solução de Turk, kit 
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panótico rápido e hematoxilina de Harris foram obtidos da NewProv (Brasil). Eosina foi 

obtida da Procito (Brasil). Complexo avidina-biotina-peroxidase foi obtido da Vector (EUA). 

Câmara de neubauer foi obtida da L-Optik (Alemanha). RNAlater, trizol, TURBO DNA-

free
TM

, Stable DAB (3,3-diaminobenzidina) foram obtidos da Invitrogen (EUA). O kit de 

transcrição reversa High-Capacity RNA-to-cDNA
TM

 e o PowerUp
TM 

SYBR
TM

 Green Master 

Mix foram obtidos da AppliedBiosystem (EUA). Dodecilssulfato de sódio (SDS) foi obtido 

da Gibco (Brasil). Azul de bromofenol foi obtido da Acros (EUA). O kit quimioluminescente 

para revelação de Western Blot e o comercial BCA Protein Assay foram obtidos da Pierce 

(EUA). A concentração de tempol foi determinada espectrofotometricamente (ε242 = 2,05 x 

10
3
 M

-1
 cm

-1
) (HOFFMAN e EAMES, 1969). As soluções de H2O2 foram preparadas antes do 

uso e as concentrações foram determinadas espectrofotometricamente (ε240 = 43,6 M
-1

 cm
-1

) 

(COULTER; KURTZ, 2001). O tampão fosfato salino (PBS) consistia de tampão fosfato (10 

mM), pH 7,4, contendo NaCl (0,14 mM). Nos experimentos envolvendo macrófagos, CaCI2 

(1 mM) e MgCI2 (0,5 mM) foram adicionados ao PBS. A água utilizada em todos os 

experimentos foi purificada em sistema Milli-Q da Millipore.  

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Estudos in vivo 

 

4.2.1.1 Animais  

 

Camundongos da linhagem C57BL/6 machos (n=32), com 8 semanas de idade (20 – 

25 g), foram adquiridos do Centro de Animais de Laboratório Criação e Comércio LTDA 

(Anilab, Paulínia, Brasil). Os animais foram acondicionados no Biotério do Instituto 

Multidisciplinar de Saúde da Universidade Federal da Bahia por 2 semanas para ambientação, 

mantidos em caixas de polipropileno, com oito animais por caixa, ambiente com condições de 

temperatura (23 ± 3 ºC) e umidade (50 – 70%) controladas, ciclo claro-escuro de 12 h, e com 

acesso ad libitum à água e ração padrão comercial. Os experimentos foram realizados de 

acordo com os princípios éticos na experimentação animal adotado pelo Conselho Nacional 

de Experimentação Animal (CONCEA), sendo aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de 
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Animais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEUA/UESB), sob o parecer de 

número 168/2017, que consta no Anexo I deste trabalho. 

 

4.2.1.1.1 Grupos e tratamentos experimentais 

 

Os animais foram divididos aleatoriamente em quatro grupos (n = 8 por grupo), conforme 

descrito a seguir (Figura 3):  

1. Grupo controle (GC) – Os animais foram expostos ao ar ambiente, 3 vezes ao dia, 

por 5 dias consecutivos e receberam diariamente, por 8 dias sucessivos, 100 µL de 

salina estéril por via intraperitoneal (i.p.), uma vez ao dia (07:30 h), 30 min antes do 

horário estipulado para a primeira exposição diária.   

2. Grupo exposto à fumaça de cigarro (GFC) – Os animais, durante 5 dias 

consecutivos, foram expostos à fumaça de cigarro, 3 vezes ao dia, totalizando 15 

cigarros por dia,  e receberam o tratamento com salina estéril sob condições iguais ao 

grupo controle. 

3. Grupo tratado preventivamente com tempol (50 mg/kg/dia) e expostos à fumaça 

de cigarro (TP+FC) – Os camundongos, durante os dias 0, 1 e 2 do protocolo 

experimental, receberam às 07:30 h 100 µL de tempol via i.p., em uma concentração 

de 50 mg/kg/dia diluído em salina estéril (veículo). O veículo foi administrado via i.p. 

nos demais dias, enquanto os animais foram expostos por 5 dias consecutivos à 

fumaça de cigarro sob as mesmas condições do grupo GFC. 

4. Grupo tratado concomitantemente com tempol (50 mg/kg/dia) e expostos à 

fumaça de cigarro (TC+FC) –  Nas mesmas condições dos grupos GFC e TP+FC, os 

animais foram expostos à fumaça de cigarro e os mesmos receberam o veículo via i.p. 

nos dias 0 e 1 do protocolo, e o tempol 50 mg/kg/dia via i.p., no dia que antecedia e 

durante 5 dias consecutivos concomitante com à exposição à fumaça de cigarro. 
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Figura 3. Delineamento experimental in vivo. Trinta e dois animais foram divididos em 

quatro grupos, grupo exposto ao ar ambiente (GC), grupo exposto à fumaça de cigarro (GFC), 

e grupos que receberam preventivamente ou concomitantemente tempol 50 mg/kg/dia mais a 

fumaça de cigarro (TP+FC e TC+FC). FC = Fumaça de cigarro. 

 

4.2.1.2 Exposição à fumaça de cigarro 

 

Os camundongos (n=24) foram expostos a 15 cigarros comerciais da marca Marlboro 

Red (composição de acordo com fabricante: 10 mg de alcatrão, 0,9 mg de nicotina e 10 mg 

de monóxido de carbono) por dia, durante 5 dias consecutivos, utilizando uma câmara de 

inalação conforme descrito anteriormente (CAMPOS et al., 2017; KENNEDY-FEITOSA et 

al., 2018) A câmara de inalação foi disposta numa capela de exustão desligada e continha a 

seguinte configuração: 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 25 cm de altura; 

segmentada internamente por 24 baias construídas de telas metálicas hexagonais com 6,5 cm 
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de comprimento, 7,5 cm de largura e 25 cm de altura. Cada animal foi alojado separadamente 

em uma das baias da câmara de inalação antes da exposição de todos simultaneamente à 

fumaça de cigarro. Um cigarro foi acoplado a uma seringa plástica de 60 mL, com a qual 

obteve-se 50 mL de fumaça que foram injetados no interior da câmara de inalação (Figura 4). 

O procedimento de insuflar e desinsuflar a seringa foi realizado 20 vezes até completa 

combustão do cigarro, que ocorreu em aproximadamente 3 min. Cada cigarro gerou 

aproximadamente 1 L de fumaça, que foi diluída nos 30 L totais da câmara e, portanto, a 

concentração de fumaça no interior da câmara foi cerca de 3% por cada cigarro. Após 6 min 

de exposição à fumaça de cigarro, a tampa da câmara foi aberta, o exaustor foi ligado para 

total eliminação da fumaça e os animais mantiveram contato com o ar ambiente por 1 min. 

Em seguida, o procedimento foi repetido com os demais cigarros. Os camundongos foram 

expostos à fumaça 3 vezes ao dia: 5 cigarros no turno matutino (08:00h), 5 cigarros ao meio-

dia e finalmente 5 cigarros no turno vespertino (16:00h), o que resultou em 15 cigarros por 

dia. O tempo de exposição total à fumaça de cigarro foi de 90 min ao dia. Após 24 h da última 

exposição, os animais foram eutanasiados por aprofundamento anestésico de cetamina (50 

mg/kg) e xilazina (16 mg/kg) via i.p.  

 

 

 

Figura 4. Esquema da câmara de inalação. Vinte e quatro camundongos foram dispostos 

individualmente em uma das baias da câmara. Um cigarro foi acoplado a uma seringa plástica 

de 60 mL (1), com a qual obteve-se 50 mL de fumaça que foram injetadas no interior da 
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câmara de inalação (2), após 6 min de exposição à fumaça de cigarro (3), a tampa da câmara 

foi aberta, para total eliminação da fumaça e os animais mantiveram contato com o ar 

ambiente por 1 min (4). Em seguida, o procedimento foi repetido para os demais cigarros. Os 

camundongos foram expostos a 15 cigarros por dia, durante 5 dias consecutivos. 

4.2.1.3 Coleta e análise do lavado broncoalveolar (LBA) 

 

Imediatamente após a eutanásia, os animais foram submetidos à traqueostomia para 

canulação da traqueia com cateter de infusão (G22), e os pulmões lavados com 0,5 mL de 

solução PBS glicose por três vezes para a coleta do LBA. As amostras de LBA foram 

mantidas em gelo até o final do procedimento a fim de evitar morte celular. As células foram 

então diluídas em solução de Turk para lise total das hemácias e a contagem total dos 

leucócitos foi realizada em câmara de Neubauer. Na contagem diferencial das células, 50 μL 

da amostra do LBA foram citocentrifugadas a 4500g (Presvac CT-12, Brasil) por 7 min a 25 

ºC. As lâminas foram então coradas com kit Panótico rápido, através de um banho de imersão 

em três soluções distintas: metanol (10 s), eosina (10 s) e azul de metileno (20 s). Um total de 

100 células por lâmina foram contadas em triplo-cego usando os critérios morfológicos 

padrões (GUEIRARD et al., 1998), e a contagem absoluta diferencial foi calculada 

multiplicando a concentração relativa pelo número total de leucócitos obtido na câmara de 

Neubauer.  

 

4.2.1.4 Determinação dos níveis de nitrito no LBA 

O nitrito do LBA foi dosado pelo método de Griess (GREEN et al., 1982). O 

sobrenadante do lavado (50 μL) foi incubado com 50 μL de solução de naftiletilenodiamina 

(0.1%) e 50 μL de solução de sulfanilamida (1%) por 10 min a 25ºC, a absorbância foi 

determinada a 540 nm e interpolada numa curva padrão de nitrito (1,65 a 100 μM). 

 

4.2.1.5 Obtenção dos tecidos 

 

Os animais foram submetidos à toracotomia mediana para extração dos pulmões após 

coleta do LBA. O pulmão direito foi imediatamente congelado em nitrogênio líquido e 

armazenado à -80 ºC para as análises bioquímicas. O pulmão esquerdo foi dividido 

longitudinalmente, no qual: 1) uma metade do tecido foi imediatamente imersa em 300 µL de 
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RNAlater, congelado em nitrogênio líquido e armazenado à -80 ºC,  para posterior extração 

de RNA para o PCR em tempo real (qPCR); 2) a outra metade do pulmão foi imerso numa 

solução fixadora de Methacarn (metanol 60%, clorofórmio 30% e ácido acético 10%) durante 

um período de 24 h, seguido pela substituição do fixador por álcool etílico (70%), para uso 

nas análises histológicas e imuno-histoquímicas. A carcaça foi armazenada à -20 ºC para 

posterior incineração.  

 

4.2.1.6 Análise histológica pulmonar  

 

O pulmão fixado e desidratado foi parafinizado e cortado longitudinalmente em 

secções de 4 μm de espessura em micrótomo (Leica RM2125RTS, China). Todos os cortes 

foram realizados no Laboratório Micro, Vitória da Conquista. As secções foram 

desparafinizadas em xilol 3 vezes, por 5 min cada,  hidratadas em etanol 100,  95 e 75% por 5, 

4 e 1 min, respectivamente, e coradas com hematoxilina e eosina (HE). O infiltrado 

neutrofílico foi avaliado em 30 campos aleatórios (10 campos aleatórios de 3 secções 

diferentes) dos tecidos corados, e fotografados com uma câmera digital (Kontron Electronic 

KS-300, Eching, Germany) acoplada a um microscópio de luz (BX51, Olympus, Japão), sob 

aumento de 400 x (DE MOURA et al., 2012). A quantificação do número de neutrófilos e 

macrófagos por campo foi realizada com auxílio do programa ImageJ 1.44P (National 

Institutes of Health, EUA). 

 

4.2.1.7 Análise imuno-histoquímica  

 

Os antígenos das secções histológicas do tecido pulmonar esquerdo foram ativados 

pelo tratamento com tampão citrato após desparafinização e hidratação (SHI et al., 1993). 

Resumidamente, as secções imersas em tampão citrato (10 mM), pH 6,0, foram aquecidas em 

microondas (Consul, Erva Doce, Brasil) na potência máxima (900 W) por 1 min. Em seguida, 

elas foram mantidas por mais 4 min sob potência média (450 W), e resfriadas em banho de 

gelo por 20 min. As peroxidases endógenas foram inibidas mediante a incubação das secções 

com azida sódica (0,1%) e H2O2 (0,3%) por 10 min a 25 ºC em cuba úmida. As lâminas foram 

lavadas duas vezes, 5 min cada, com PBST (PBS acrescido de Tween® 20 0,1%) e a ligação 

inespecífica de imunoglobulinas foi bloqueada pela incubação com solução de soro de cabra 
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(20%) em cuba úmida por 30 min. As seções foram novamente incubadas em cuba úmida 

com os anticorpos policlonais produzidos em coelho, anti-proteína carbonilada (anti-DNP) 

(Sigma D9656, diluição 1:100) e anti-mieloperoxidase (anti-MPO) (Upstate 0796, diluição 

1:50), por 1 h a 25 ºC, e anti-3-nitrotirosina (Millipore 06-284, diluição 1:200) e anti-

Glutationa peroxidase 2 (anti-GPx2) (Sigma GT39428, diluição 1:50), por 14 h a 

aproximadamente 4 ºC. O excesso do anticorpo primário foi removido pela lavagem duas 

vezes, 5 min cada, com PBST. As lâminas foram incubadas com o anticorpo secundário 

biotinilado anti-imunoglobulina de coelho (Dako E0432, diluição 1:300) por 1 h a 25 ºC. 

Após duas lavagens, 5 min cada, com PBST, o produto da reação foi detectado pela incubação 

por 30 min com o complexo avidina-biotina-peroxidase e a cor desenvolvida com Stable DAB 

(Invitrogen, reagente completo com 3,3-diaminobenzidina e H2O2) em aproximadamente 2,5 

min. As lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Harris (KIM et al., 2015b). Ao 

final, 10 campos aleatórios das secções pulmonares foram fotografados com auxílio de uma 

câmera digital (Kontron Electronic KS-300, Eching, Germany) acoplada a um microscópio de 

luz (BX51, Olympus, Japão) sob aumento de 400 x. As imunomarcações para DNP (SATO et 

al., 2006), nitrotirosina (OYAGBEMI et al., 2018) e GPx2 (LEE et al., 2017) foram expressas 

como porcentagem de área marcada/µm
2
,em relação a área total da imagem, enquanto os 

níveis de MPO foram expressos pela contagem de células positivas (SAKAI et al., 2011). Os 

resultados foram analisados com auxílio do programa ImageJ 1.44P (National Institutes of 

Health, EUA). 

 

4.2.1.8 Marcadores redox e inflamatórios no parênquima pulmonar 

 

4.2.1.8.1 Atividade peroxidásica da MPO 

 

O ensaio da atividade peroxidásica com o 3,3’,5,5’ – tetrametilbenzidina (TMB) foi 

realizado como descrito anteriormente (SUZUKI et al., 1983; PULLI et al., 2013). 

Resumidamente, o tecido pulmonar direito (100 mg/mL) foi homogeneizado em tampão 

fosfato de potássio (50 mM), pH 6,0, com o auxílio do sistema TissueRuptor (Qiagen, EUA) e 

em seguida centrifugado a 10.000g por 10 min a 4 ºC (Z 36 HK, Hermle-Labortechnik, 

Alemanha). Brometo de Cetil Trimetilamonio (CTAB, 0,5%) foi adicionado ao sobrenadante 

para evitar adesão da MPO nas paredes do tubo durante armazenagem. Em seguida, o 

homogenato (10 μL) foi misturado com 110 μL da solução trabalho contendo TMB (2,9 mM 
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dissolvido em dimetilsulfóxido 14%, preparado em tampão fosfato de sódio 150 mM, pH 5,4) 

e 80 μL de H2O2 (0,75 mM) foi adicionado para iniciar a reação. A oxidação do TMB foi 

acompanhada a cada 30 s em 450 nm (Thermoplate, Tp-reader, EUA) por 5 min a 25 ºC (ε450 

nm = 5,9 x 10
4
 M

-1
 cm

-1
). A atividade peroxidásica da MPO foi confirmada pela adição do 

ácido 4-aminobenzóico hidrazida (ABAH) (50 μM), conhecido inibidor da MPO  (Kettle, 

Gedye e Winterbourn, 1997; Queiroz et al., 2012), ao meio reacional contendo os 

homogenatos dos camundongos GFC, 5 min antes da adição da solução de TMB. Os 

resultados foram expressos como atividade específica (U/mg proteína), onde uma unidade de 

atividade peroxidásica foi definida como a quantidade de enzima que produziu 1  μmol de 

TMB oxidado por min a 25 ºC. 

 

4.2.1.8.2 Atividade da enzima glutationa peroxidase (GPx) 

 

A atividade da GPx foi determinada conforme o método proposto por Paglia e Valentine 

(1967). O método se baseia na oxidação da glutationa reduzida (GSH), catalisada pela GPx, 

acoplada à reciclagem da glutationa oxidada (GSSG) pela  glutationa redutase (GR), que 

utiliza o NADPH como doador de elétrons. O tecido pulmonar direito (100 mg/mL)  foi 

homogeneizado em tampão Tris HCl (50 mM), pH 7,0, com o auxílio do sistema 

TissueRuptor (Qiagen, EUA). Após centrifugação a 10.000g por 10 min a 4 ºC (Z 36 HK, 

Hermle-Labortechnik, Alemanha), o sobrenadante foi coletado. Em cubeta de quartzo, 

misturou-se 300 μL do tampão Tris HCl, 250 μL do homogenato (1:10 em tampão Tris HCl) e 

400 μL do mix reacional contendo NADPH (0,25 mM), GSH (2,1 mM), GR (0,5 U/mL) e 

azida sódica (1 mM) (ZHANG et al., 2016). A reação foi iniciada pela adição de 50 μL de 

H2O2 (0,2 mM), e a decomposição do NADPH foi monitorada a 340 nm a cada 15 s por 6 min 

a 25 ºC (SP 2000 UV, BEL® Photonics, Brasil). Uma unidade de enzima foi definida como a 

quantidade de enzima que causou a oxidação de 1 μmol de NADPH por min a 25 ºC. A 

atividade específica foi expressa em unidades por mg de proteína (U/g de proteína). 

 

4.2.1.8.3 Quantificação das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 

 

A peroxidação lipídica no homogenato do tecido pulmonar foi estimada pelo ensaio de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (do inglês, thiobarbituric acid reactive substances 



44 

 

- TBARS) (DRAPER et al., 1993). Com o auxílio do sistema TissueRuptor (Qiagen, EUA), o 

tecido pulmonar direito (100 mg/mL) foi homogeneizado em tampão Tris HCl (50 mM), pH 

8,0 e de hidroxitolueno butilado (BHT, 0,02 %) para evitar oxidações espúrias. Em seguida, o 

homogenato foi centrifugado (Z 36 HK, Hermle-Labortechnik, Alemanha) a 1600g por 10 

min a 4 ºC para coleta do sobrenadante. Posteriormente, o sobrenadante foi diluído (1:2) em 

tampão Tris HCl num volume final de 100 µL,  adicionado de 100 µL de ácido tricloroacético 

(10%) e 800 µL de ácido tiobarbitúrico (0,53%, dissolvido em  ácido acético a 20%). A 

mistura reacional foi incubada por 1 h a 95 ºC, seguido do resfriamento em gelo por 10 min a 

fim de cessar a reação. As amostras foram novamente centrifugadas a 1600g por 10 min a 4 

ºC, e a absorbância foi lida a 535 nm (SP 2000 UV, BEL® Photonics, Brasil). A concentração 

de TBARS no tecido pulmonar foi calculada com base na curva feita com o padrão de 

malondialdeído (0 a 50 µM), normalizada pela concentração de proteínas e expressa em mol 

de equivalentes de MDA/g de proteína. 

 

4.2.1.8.4 Determinação da concentração de proteínas totais nos pulmões 

 

A concentração de proteína total das amostras do homogenato pulmonar foi 

determinada pelo ensaio colorimétrico de Bradford (BRADFORD, 1976) a 595 nm conforme 

recomendações do fabricante (Sigma-Aldrich, EUA).  Albumina de soro bovino (0 a 1,4 

mg/mL) foi utilizada na curva de calibração. 

 

4.2.1.8.5 Expressão de genes inflamatórios, anti-inflamatórios e citoprotetores 

 

O ácido ribonucléico (RNA) total das amostras dos tecidos pulmonares (50 mg) foi 

extraído utilizando 1 mL do reagente de lise TRIzol
TM

 de acordo com as instruções do 

fabricante, e o sistema TissueRuptor (Qiagen, EUA) foi utilizado para homogeneização do 

tecido pulmonar. As amostras de tecido foram mantidas em gelo até o final do procedimento a 

fim de manter a integridade do RNA. Durante a purificação, o RNA foi tratado com TURBO 

DNA-free
TM

 para digestão do ácido desoxirribonucléico (DNA) contaminante, de acordo as 

orientações do fabricante. A concentração (ng/μL) e pureza (A260/A280 e A260/A230) do RNA 

total foram avaliadas por espectrofotometria (NanoDrop
TM

 2000, Thermo Fisher Scientific, 
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EUA) e as amostras foram acondicionadas à -80 ºC até a transcrição reversa. As amostras 

foram utilizadas apenas se a razão A260/A280 fosse de 1,8-2,1. 

O cDNA foi sintetizado a partir de 2 µg do RNA total por meio do kit de transcrição 

reversa High-Capacity RNA-to-cDNA
TM 

, segundo as instruções do fabricante. Esse material 

foi armazenado à -80 ºC até a realização da qPCR. 

Os níveis de expressão dos genes-alvo, fator de necrose tumoral α (TNF-α), 

interleucina 6 (IL-6), interleucina 17 (IL-17) e interleucina 1β (IL-1β), que são envolvidos no 

processo inflamatório; interleucina-10 (IL-10) e fator de transformação do crescimento β 

(TGF-β), que são relacionados com processos anti-inflamatórios; heme-oxigenase 1 (HO-1) e 

glutationa peroxidase 2 (GPx2), relacionados com  o fator de transcrição Nrf2; e beta-actina 

(ACTB), gene de referência, foram quantificados por PCR em tempol real utilizando o 

sistema PowerUp
TM 

SYBR
TM

 Green Master Mix a partir das amostras de cDNA na 

concentração de 100 ng/µL. Todos os procedimentos foram realizados em duplicata, 

conduzidos de acordo com as instruções do fabricante, sendo que sistema StepOne Plus 

(AppliedBiosystem, EUA) foi utilizado para termociclagem, conforme descrito: um ciclo de 

50°C por 2 min, um ciclo de 95 °C por 10 min, 40 ciclos de 95 ºC por  15 s, 40 ciclos de 60 

ºC por  1 min e a curva de melting (15 s a 95 ºC, 1 min a 60 ºC, 15 s a 95 ºC) (BUSTIN et al., 

2009). As sequências específicas dos primers para os genes alvos na análise do PCR em 

tempo real foram obtidas na literatura e os anelamentos testados pela ferramenta BLAST do 

NCBI (Tabela 1). 

A partir da obtenção dos resultados de Ct (cycle treshold) fornecidos pelo 

termociclador, calculou-se a expressão relativa (fold-change) por meio do método 

comparativo (2
-ΔΔCt

) (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001). 

 

Tabela 2. Sequência dos primers utilizados na qPCR 

Gene Sequência Referência 

Tnf- α Forward: CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA 

Reverse: TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC 

(SUN; LI; LI, 

2016) 

Il-6 Forward: TGATGCTGGTGACAACCACG 

Reverse: CAGAATTGCCATTGCACAACTC 

(SUN; LI; LI, 

2016) 

Il-17 Forward: ATCCCTCAAAGCTCAGCGTGTC 

Reverse: GGGTCTTCATTGCGGTGGAGAG 

(HUI et al., 

2019) 

Il-1β Forward: AGAAGAGCCCATCCTCTGTGACTCATG 

Reverse: CACACACCAGCAGGTTATCATCA 

(MARKÓ et 

al., 2016) 

Il-10 Forward: TGAATTCCCTGGGTGAGAAG 

Reverse: TGGCCTTGTAGACACCTTGG 

(KOSAKA et 

al., 2011) 

Tgf-β Forward: CCCGAAGCGGACTACTATGC (SUN; LI; LI, 
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Reverse: TAGATGGCGTTGTTGCGGT 2016) 

Ho-1 Forward: AACAAGCAGAACCCAGTCTATGC 

Reverse: AGGTAGCGGGTATATGCGTGGGCC 

(SUN; LI; LI, 

2016) 

Gpx2 Forward: GTGGCGTCACTCTGAGGAACA 

Reverse: CAGTTCTCCTGATGTCCGAACTG 

(NEWSOME 

et al., 2014) 

Actb Forward: TGTCCACCTTCCAGCAGATGT 

Reverse: GCTCAGTAACAGTCCGCCTAGAA 

(NEWSOME 

et al., 2014) 

 

4.2.2 Estudos com modelo celular 

 

4.2.2.1 Cultivo celular 

 

Os macrófagos murinos RAW 264.7 foram adquiridos no Banco de Células do Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil) e mantidos no Laboratório de Bioquímica de Oxidantes e 

Radicais, Instituto de Química, Universidade de São Paulo (USP). Os macrófagos foram 

cultivados em garrafas estéreis de 75 cm
2
 (Sigma-Aldrich, MA, EUA) contendo meio de 

cultura Eagle modificado por Dulbecco high glucose (DMEM) adicionado de soro fetal 

bovino (10%) e penicilina (1%), denominado aqui como DMEM-suplementado. As garrafas 

foram incubadas em estufa a 37°C sob atmosfera úmida de 5% de dióxido de carbono (CO2). 

As células foram cultivadas até atingirem 80% de confluência, sendo removidas por raspagem 

com cell scraper, para subcultivo ou uso nos experimentos. A suspensão contendo as células 

foi coletada e centrifugada a 1600g a 25 ºC (Sorvall RT6000B, EUA). Após 5 min, o 

sobrenadante foi descartado e o precipitado ressuspendido em 10 mL de DMEM-

suplementado. A suspensão resultante foi diluída na proporção de 1:100 (v/v) em meio 

DMEM-suplementado e a contagem total de células foi realizada no contador Muse
TM

 Cell 

Analyzer (Merck Millipore, EUA). Todos os experimentos do modelo celular foram 

realizados no Laboratório de Bioquímica de Oxidantes e Radicais da Universidade de São 

Paulo (USP), Instituto de Química, São Paulo, Brasil. 

 

4.2.2.2 Preparo do extrato da fumaça de cigarro 

 

O extrato da fumaça de cigarro (EFC) foi preparado a partir do cigarro filtrado 

Marlboro Red como previamente descrito (GUAN et al., 2013; CAMPOS et al., 2017). 

Resumidamente, o cigarro foi acoplado a uma seringa de 60 mL, com a qual dentro de uma 
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capela de exaustão borbulhou a fumaça de um cigarro em 10 mL de DMEM adicionado de 

soro fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%), o qual estava presente em um tubo falcon 

totalmente fechado (Figura 5). O extrato obtido foi mantido em repouso por 10 min. Em 

seguida, o pH foi ajustado para 7,4, e filtrado com filtro Millipore de 0,22 μm. Esse extrato, 

considerado como extrato bruto, foi diluído 10 vezes (EFC 10%) e padronizado através da 

determinação da densidade óptica (0,80 ± 0,05) a 320 nm (Shimadzu UV-2550, EUA) (LI et 

al., 2017). O EFC foi preparado imediatamente antes dos experimentos e diluído com meio de 

cultura contendo soro fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%). O meio controle continha soro 

fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%), sendo borbulhado com ar. O pH foi também ajustado 

para 7,4 e filtrado em condições estéreis, conforme descrito acima. 

 

 

Figura 5. Imagem representativa do aparato utilizado no preparo do EFC. O cigarro foi 

acoplado a uma seringa de 60 mL, com a qual borbulhou a fumaça de um cigarro em 10 mL 

de DMEM. A solução resultante foi mantida em repouso por 10 min antes do ajuste do pH 

para 7,4 e esterilização com  filtro 0,22 μm (Millipore) (Adaptado de (GELLNER; 

REYNAGA; LESLIE, 2017). 
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4.2.2.3 Atividade metabólica dos macrófagos 

 

As células (2x10
5 

por poço) foram transferidas para microplacas de 96 poços contendo 

200 μL de DMEM-suplementado.  As placas foram incubadas em estufa por 6 h a 37°C sob 

atmosfera de CO2 (5%) para aderência. Após isso, o sobrenadante foi descartado e adicionou-

se 200 μL de DMEM com soro fetal bovino (1%), penicilina (0,1 %) e tempol (10, 50, 100 e 

500 µM) ou EFC (0,5, 1,0, 2,5, 5,0,7,5 e 10%). As microplacas foram então incubadas em 

estufa a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%) por 24 h. O sobrenadante foi descartado, os poços 

lavados com 300 µL de PBS, adicionados de 200 μL de DMEM sem soro fetal bovino 

contendo brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio (MTT) (0,5 mg/mL). As 

microplacas foram incubadas por aproximadamente 1 h a 37°C. O sobrenadante foi removido 

e 200 μL de dimetilsufóxido (DMSO) foram adicionados a cada poço para dissolução do 

precipitado azul de formazan. A absorbância foi determinada a 570 nm em leitor de 

microplacas (Tecan, Infinite 200PRO, EUA). A atividade metabólica celular, definida aqui 

como viabilidade celular, foi calculada conforme a seguir:  

 

As células incubadas apenas com o meio foram consideradas como 100% viáveis. 

Triton 1% foi utilizado para a morte total das células (MOSMANN, 1983).  

 

4.2.2.4 Oxidação intracelular da diclorofluoresceina diacetato (DCFH-DA) 

 

A DFCH-DA foi usada para medir o estado redox intracelular geral por reagir 

inespecificamente com diversas espécies oxidantes (WANG e JOSEPH, 1999). A suspensão 

de macrófagos (2x10
5
 por poço) em um volume final de 200 µL de DMEM-suplementado foi 

transferida para microplacas de 96 poços para aderência das células à microplaca. Após 14 h, 

o sobrenadante foi removido e as células foram pré-tratadas com tempol (25, 50 e 100 µM) 

diluído em DMEM sem corante vermelho de fenol, contendo soro fetal bovino (1%) e 

penicilina (0,1%), por 24 h em estufa a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). O sobrenadante foi 

então removido, as células foram lavadas com 300 µL PBS. Em seguida, adicionou-se 200 µL 

do meio DMEM sem corante contendo DCFH-DA (20 µM). As placas foram novamente 

incubadas por 30 min em estufa a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). Os poços foram então 

lavados com 300 µL de PBS e as células expostas ao EFC 0,5%, o qual também foi diluído 
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em DMEM sem corante, adicionado de soro fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%). A 

oxidação da DCFH foi acompanhada por 1 h em leitor de microplacas sob excitação de 485 

nm e emissão de 520 nm (Tecan, infinite 200 PRO, EUA). A concentração do EFC foi 

escolhida mediante experimentos-controle prelimares. 

 

4.2.2.5 Ativação da óxido nítrico sintase 

 

Os macrófagos (5x10
6
 células por poço) foram transferidos para placas de cultura 

contendo 2 mL de DMEM-suplementado para aderência celular. Após 14 h, o meio foi 

removido e as células pré-tratadas com 2 mL de DMEM contendo soro fetal bovino (1%), 

penicilina (0,1 %) e tempol (25, 50 ou 100 µM) por 24 h a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). 

O sobrenadante foi removido e as células lavadas com 3 mL de PBS. Então, adicionou-se 2 

mL do EFC (2,5%) em DMEM contendo soro fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%). As 

placas foram novamente incubadas por 24 h a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). Interferon-

gama (200 U/mL) e lipopolissacarídeo (2 µg/mL) foram utilizados como controle positivo da 

ativação do óxido nítrico sintase. O sobrenadante foi retirado, centrifugado a 5000g 

(Eppendorf™ 5452000018) por 5 min a 25 ºC e o sobrenadante obtido foi congelado no gelo 

seco e armazenado à -80 ºC para posterior quantificação de NO2
- 

e NO3
–
 por 

quimioluminescência (FEELISCH et al., 2002). A concentração do EFC foi escolhida 

mediante experimentos prelimares para identificar a ativação da via da óxido nítrico sintase. 

 

4.2.2.6 Determinação dos produtos do óxido nítrico por quimioluminescência 

 

A determinação de óxido nítrico nos macrófagos expostos ao EFC foi realizada por 

quantificação de seus produtos de oxidação, nitrito e nitrato, pela técnica de 

quimioluminescência, através de um analisador de óxido nítrico (NOA
280

; 

SieversInstruments) seguindo o procedimento otimizado por Feelisch et al (2002). 

O sobrenadante da coleta descrita no item 4.2.2.5 foi dividido em 2 alíquotas. A 

primeira alíquota foi injetada diretamente na cela contendo uma solução de iodeto de potássio 

(45 mM) e iodo (10 mM) em ácido acético glacial que foi mantida à 60 ºC e com fluxo de 

nitrogênio como gás de arraste. Sob estas condições, o nitrito é reduzido à óxido nítrico, que é 

carregado via corrente do nitrogênio até a cela de reação com ozônio onde forma dióxido de 

nitrogênio excitado eletronicamente, que ao decair para o estado fundamental emite 
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quimioluminescência. A segunda alíquota foi injetada diretamente na cela contendo uma 

solução saturada de cloreto de vanadium (III) em HCl (1 M) mantida a 90 ºC. Nestas 

condições, nitrato e nitrito são reduzidos a óxido nítrico que é carregado pelo gás de arraste e 

detectado por quimioluminescência, conforme descrito acima. As áreas dos picos das 

amostras foram obtidas por integração com o software do aparelho e as concentrações (µM) 

de nitrito e de nitrato foram calculadas utilizando-se curva padrão. Curva padrão de nitrito e 

curva padrão de nitrato foram obtidas injetando-se concentrações conhecidas de padrão de 

nitrito e de padrão de nitrato sob as mesmas condições de análise das amostras. 

 

4.2.2.7 Expressão da HO-1 

 

As células (2x10
6
 por poço) em um volume final de 2 mL de DMEM-suplementado 

foram transferidas para placas de cultura de 6 poços para aderência celular. Após 14 h, o meio 

foi descartado e as células foram pré-tratadas com 2 mL de DMEM com soro fetal bovino 

(1%), penicilina (0,1 %),  contendo tempol  (25, 50 e 100 µM) ou hemina (5 µM) durante 24 h 

em estufa a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). A hemina foi preparada inicialmente em NaOH 

(0,15 M), seguida pela diluição por 10 vezes em Tris HCl (0,15 M), pH 7,0 (SHEFTEL; KIM; 

PONKA, 2007). Após esse período, o sobrenadante foi descartado, as células foram lavadas 

com 3 mL de PBS, e 300 µL do tampão RIPA (tampão Tris 50 mM, pH 7,5, contendo NaCl 

150 mM, Nonidet 1%, deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 0,1%, inibidores de proteases, sem 

EDTA) foi adicionado em cada poço. As células foram removidas com cell scraper e a 

suspensão celular foi homogeneizada em vortex. Após 20 min em gelo, o lisado total foi 

centrifugado a 1000g por 5 min (Eppendorf™ 5452000018) a 25 ºC para separar debris e 

material genético do homogenato. O sobrenadante foi coletado, congelado em gelo seco e 

armazenado à -80 ºC para SDS-PAGE/Western Blotting. 

 

4.2.2.8 Western Blotting 

 

As proteínas (17 μg) foram diluídas em tampão de amostra (tampão Tris HCl 62,5 

mM, pH 6,8, contendo SDS 2%,  azul de bromofenol 0,01%,  glicerol 10% e  β-

mercaptoetanol 5%), fervidas por 5 min e submetidas à eletroforese em gel desnaturante de 

poliacrilamida (5% gel de empacotamento; 12% gel de resolução) a 200 V fixos por 50 min 

(fonte Bio-Rad, Power Pac200). Em seguida, as proteínas do gel foram transferidas para 
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membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) em transferidor semi-seco a 350 mA fixos 

por 1 h (Trans-Blot®SD, Bio-Rad) utilizando o tampão Towbin (Tris 25 mM, glicina 192 

mM e etanol 20%). A membrana foi cortada em aproximadamente 35 kDa e bloqueada por 2 

h com leite desnatado (5%) em tampão TBS (do inglês, Tris Buffered Saline – Tris HCl 50 

mM, NaCl 150mM, pH 7,5). Após o bloqueio, a membrana foi lavada em TBS por três vezes, 

10 min cada. A parte inferior foi incubada com o anticorpo primário anti-HO-1 (ab13243, 

diluição 1:2000, 14 h), enquanto que a parte superior com o anticorpo primário anti-actina 

(Sigma A2103, diluição 1:1000, 14 h), produzidos em coelho, e diluídos em  TBST (TBS 

adicionado de Tween® 20 0,05%) contendo leite desnatado (1%). As membranas foram 

lavadas três vezes, 10 min cada, com TBST, e incubadas com o anticorpo secundário anti IgG 

de coelho marcado com peroxidase (KPL 04-15-06, diluição 1:10000, 2 h) diluído em TBST 

contendo leite desnatado. Após lavagem por três vezes com TBST, 10 min cada ciclo, as 

membranas foram reveladas com o kit SuperSignal
TM 

West Pico Plus – Chemiluminescent 

Substrate (Thermo Scientific, EUA), no fotodocumentador UVITEC CAMBRIDDGE. A 

análise da densitometria foi realizada usando o programa ImageJ 1.44P (National Institutes of 

Health, EUA).  

 

4.2.2.9 Determinação da concentração de proteínas totais  

 

A concentração de proteína total das amostras dos extratos celulares foi determinada 

pelo método do ácido bicinconínico (BCA 4,4'-dicarboxi-2,2'-biquinolina), conforme kit 

comercial da Pierce
TM

 BCA Protein Assay (Thermo Scientific, EUA). Albumina de soro 

bovino (0 a 2,0 mg/mL) foi utilizada como padrão. 

 

4.3 Análise estatística 

 

Todos os dados foram expressos como média ± erro padrão. A significância estatística 

foi calculada com ANOVA one-way e Newman-Keuls como pós-teste, quando apropriado. Os 

experimentos in vitro foram realizados em triplicata. As diferenças foram consideradas 

significativas quando o valor de p<0,05. As análises foram realizadas no programa GraphPad-

Prism 5.0.3 (GraphPad Software; San Diego, CA, USA). 
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Resumo:  

 

A fumaça de cigarro é uma mistura complexa capaz de desencadear a inflamação e estresse 

redox pulmonar e sistêmico. Tempol (4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxil) e outros 

nitróxidos cíclicos são reconhecidos por reduzir a injúria tecidual associada à inflamação in 

vitro e in vivo por mecanismos ainda pouco compreendidos. Nesse contexto, este estudo 

objetivou avaliar o efeito do tempol sobre a inflamação e estresse redox induzidos pela 

exposição aguda à fumaça de cigarro in vitro e in vivo. Camundongos C57BL/6 machos 

(n=32) foram divididos em 4 grupos (n=8, cada): 1) controle exposto ao ar ambiente (GC), 2) 

animais expostos à fumaça de cigarro por 5 dias (GFC),  camundongos tratados 3) 

preventivamente ou 4) concomitantemente com tempol (50 mg/kg/dia) e expostos à fumaça 

do cigarro por 5 dias (TP+FC e TC+FC, respectivamente). O número de leucócitos totais e 

neutrófilos bem como concentração e atividade da mieloperoxidase aumentaram no trato 

respiratório e no parênquima pulmonar dos camundongos expostos à fumaça de cigarro. 

Como consequência, peroxidação de lipídeos, e nitração e carbonilação de proteínas do 

pulmão também se elevaram. A administração de tempol antes ou durante à exposição à 
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fumaça de cigarro inibiu todos os parâmetros acima. Tempol também reduziu a expressão 

pulmonar das citocinas inflamatórias Il-6, Il-1β e Il-17 para níveis basais e de Tnf-α em 

aproximadamente 50%. Por outro lado, o nitróxido restaurou as transcrições de Il-10, Tgf-β, e 

aumentou os níveis dos genes associados ao Nrf2, Ho-1 e Gpx2, nos camundongos expostos à 

fumaça de cigarro. Em paralelo, a atividade da glutationa peroxidase também foi maior no 

homogenato do tecido. Quando macrófagos murinos (RAW 264.7) foram pré-incubados com 

tempol (25, 50 e 100 µM) e estimulados com extrato da fumaça do cigarro, a oxidação 

intracelular da diclorofluoresceína reduziu de maneira concentração dependente, embora as 

concentrações de nitrito e nitrato não se alteraram. As análises de SDS-PAGE/Western 

Blotting demonstraram que a concentração de HO-1 foi maior nos macrófagos pré-tratados 

com tempol (50 e 100 µM). Em conjunto, esses dados indicam que tempol protege 

macrófagos RAW 264.7 e o pulmão de camundongos contra o dano oxidativo e inflamação 

decorrente exposição à fumaça de cigarro provavelmente através da ativação de alguns dos 

genes controlados pela via do Nrf2 e redução da infiltração leucocitária.  

Palavras-chave: Tempol, Fumaça de cigarro, Nrf2; Inflamação aguda, Estresse redox, 

Quimiotaxia. 

  

Introdução 

 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é a terceira causa de morbidade e 

mortalidade na atualidade [1], depois da doença cardíaca isquêmica e do acidente vascular 

encefálico [2]. É um distúrbio passível de ser prevenido e tratado, que se caracteriza pela 

limitação progressiva do fluxo aéreo e geralmente se associa a resposta inflamatória anormal 

dos pulmões em decorrência da presença de partículas e gases nocivos, especialmente aqueles 

contidos na fumaça de cigarro [3].  

A fumaça de cigarro é uma mistura complexa composta por mais de 6000 substâncias 

químicas diferentes, das quais 72 são potencialmente carcinogênicas [4,5]. Essa mistura 

quando inalada pode ativar macrófagos de superfície e células epiteliais das vias aéreas para 

liberar múltiplos mediadores quimiotáticos, particularmente quimiocinas, que atraem 

neutrófilos, monócitos e linfócitos circulantes para os pulmões, resultando na inflamação bem 

como processos mutagênicos e tumorais no sistema respiratório [6]. 

A inflamação persistente das vias aéreas em pacientes com DPOC caracteriza-se pelo 

aumento no número de neutrófilos e pela presença de macrófagos ativados e linfócitos T. Os 

neutrófilos inicialmente liberam elastase, responsável pela hipersecreção de muco, enquanto 
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os macrófagos ativados secretam uma série de citocinas pró-inflamatórias, incluindo proteína 

quimioatraente de monócitos-1 (MCP-1), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

interleucinas (IL-1β, IL-6 e IL-8) [7–9]. Os linfócitos T por sua vez podem promover 

inflamação celular adicional pelo recrutamento de mais macrófagos e neutrófilos, morte 

celular induzida por perforina e enventualmente destruição e remodelação tecidual observada 

na DPOC [10]. 

A ativação dos neutrófilos e macrófagos desencadeia a formação das chamadas 

espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species), principalmente ácido 

hipocloroso (HOCl) e peroxinitrito (ONOO
-
), respectivamente [11,12]. Desse modo, os 

sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos do hospedeiro são fundamentais para 

limitar o dano oxidativo além de contribuircom a homeostase e a sobrevivência do 

parênquima pulmonar. Todavia, quando a concentração dessas espécies excede a capacidade 

antioxidante, estabelece-se o estresse redox e, consequentemente, ocorre a oxidação 

irreversível de biomoléculas do hospedeiro, dano tecidual e sustentação da resposta 

inflamatória [11].   

Dentre os sistemas antioxidantes, destaca-se aqueles dependentes da via do fator 

nuclear eritroide 2 relacionado ao fator 2 (Nrf2) [13]. Esse fator de transcrição controla a 

expressão basal e indutível de uma série de enzimas antioxidantes e proteínas citoprotetoras 

[14]. As proteínas e enzimas transcritas sob controle do Nrf2 exercem papel central na 

manutenção da homeostase pulmonar em doenças inflamatórias com base redox. De fato, 

estudos com humanos e modelos animais concluíram que a ativação da via do Nrf2 reduz a 

injúria não apenas nos pulmões como também em tecidos extrapulmonares em decorrência à 

exposição à fumaça do cigarro [15–17]. 

O tempol (4-hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxil) é um nitróxido cíclico 

sintético, atóxico, hidrossolúvel e de baixo peso molecular que pode facilmente permear 

membranas biológicas. Esse composto catalisa o metabolismo de uma variedade de espécies 

reativas e reduz o estresse redox celular, o que o caracteriza como um potente antioxidante 

[18–20]. Os efeitos protetores dos nitróxidos foram inicialmente atribuídos a sua ação como 

miméticos da superóxido dismutase [21], sequestrantes de radicais [22] e redutores de 

hemeproteínas [19,23]. Recentemente, essas moléculas também se mostraram como 

inibidores da mieloperoxidase (MPO) [23,24], da migração de neutrófilos in vitro e na 

inflamação aguda [25,26], da expressão do óxido nítrico sintase induzível na infecção cutânea 

por Leishmania [27], e como imunomoduladores em modelo de encefalomielite viral murina 

[28]. Estudos recentes sugerem ainda que o tempol e outros nitróxidos podem ativar a via do 
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Nrf2 por  mecanismos ainda não completamente entendidos, mas que parecem envolver os 

respectivos cátions oxamônio [29,30] 

Embora o potencial farmacológico in vivo do tempol seja conhecido há muito tempo, 

os efeitos dessa molécula sobre a inflamação causada pela exposição à fumaça de cigarro são 

desconhecidos. Apesar da DPOC não se instalar em pacientes sob exposição aguda à fumaça 

de cigarro, os modelos propostos podem auxiliar a compreender como moléculas que 

modulam o processo inflamatório e o estresse redox incipientes podem contribuir com a 

descoberta das vias relacionadas com lesão pulmonar e, consequentemente, instalação da 

DPOC (LOPES et al., 2013; KENNEDY-FEITOSA et al., 2016). Dessa forma, este trabalho 

objetivou elucidar parte dos mecanismos moleculares e bioquímicos decorrente à 

administração do tempol em camundongos e macrófagos (RAW 264.7) expostos agudamente 

à fumaça de cigarro, com foco nos genes controlados pela via do Nrf2.  

 

Procedimentos experimentais 

 

Materiais 

 

Os reagentes foram adquiridos da Sigma-Aldrich (EUA), Merck (EUA), Invitrogen 

(EUA), AppliedBiosystem (EUA), Vector (EUA), Pierce (EUA), Dinâmica (Brasil) e da 

NewProv (Brasil). Anti-DNP e Anti-GPx2, foram obtidos da Sigma-Aldrich.  Anticorpo 

secundário biotinilado anti-imunoglobulina de coelho, anti-HO-1, anti-MPO, anti-3-

nitrotirosina foram obtidos da Dako (EUA), Abcam (EUA), Upstate (EUA) e Millipore 

(EUA), respectivamente. A concentração do tempol foi determinada 

espectrofotometricamente (ε242 = 2,05 x 10
3
 M

-1
 cm

-1
) [32]. As soluções de H2O2 foram 

preparadas antes do uso e as concentrações foram determinadas espectrofotometricamente 

(ε240 = 43,6 M
-1

 cm
-1

) [33]. A água utilizada em todos os experimentos foi purificada em 

sistema Milli-Q da Millipore. 

 

Animais  

 

Camundongos C57BL/6 machos (n=32), com 8 semanas de idade (20 – 25 g), foram 

adquiridos da Anilab (Paulínia, Brasil) e acondicionados no Biotério do Instituto 

Multidisciplinar de Saúde da Universidade Federal da Bahia, mantidos em ambiente com 

condições de temperatura (23 ± 3 ºC) e umidade (50 – 70%) controladas, ciclo claro-escuro de 
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12 h, e com acesso ad libitum à água e ração padrão comercial (Pragsoluções, Brasil). Todos 

os protocolos experimentais in vivo foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEUA/UESB), sob o parecer de número 

168/2017. Os animais foram divididos em 4 grupos (n=8): grupo controle exposto ao ar 

ambiente (GC); grupo exposto à fumaça do cigarro por 5 dias (GFC);  grupos tratados 

preventivamente ou concomitantemente com tempol (50 mg/kg/dia) (Sigma-Aldrich, EUA) 

diluído em salina estéril e expostos à fumaça do cigarro por 5 dias (TP+FC e TC+FC, 

respectivamente). No grupo TP+FC, tempol foi administrado por via intraperitoneal (i.p.) 3 

dias antes do início da exposição à fumaça do cigarro, seguido por salina estéril por 5 dias. No 

grupo TC+FC, salina estéril foi administrada 2 dias e, em seguida, substituiu-se por tempol 1 

dia antes e concomitante à exposição à fumaça do cigarro. Nos grupos GC e GFC, os 

camundongos receberam salina i.p. por 8 dias consecutivos. Tempol ou salina foram 

administrados uma vez ao dia, 30 min antes da primeira exposição à fumaça do cigarro.  

 

Exposição à fumaça de cigarro 

 

Os camundongos (n=24) foram expostos a 15 cigarros comerciais da marca Marlboro 

Red (composição de acordo com fabricante: 10 mg de alcatrão, 0,9 mg de nicotina e 10 mg 

de monóxido de carbono) por dia, divididos em cinco cigarros por exposição (08:00, 12:00 e 

16:00 h) por 5 dias consecutivos, em câmara de inalação descrita anteriormente com algumas 

modificações [8,34]. A câmara de inalação, disposta em capela de exaustão desligada, 

continha a seguinte configuração: 40 cm de comprimento, 30 cm de largura e 25 cm de altura 

(volume total = 30 L); segmentada internamente por 24 baias construídas de telas metálicas 

hexagonais com 6,5 cm de comprimento, 7,5 cm de largura e 25 cm de altura. Cada animal foi 

alojado separadamente em uma baia da câmara de inalação antes da exposição simultânea à 

fumaça do cigarro. Um cigarro foi acoplado a uma seringa plástica de 60 mL para obtenção de 

50 mL de fumaça e subsequentemente insuflada na câmara de inalação. A combustão de cada 

cigarro gerou aproximadamente 1 L de fumaça e, consequentemente a concentração de 

fumaça dentro câmara foi ~3%. Após 6 min de exposição à fumaça do cigarro, a tampa da 

câmara foi aberta, o exaustor foi ligado para total eliminação da fumaça e os animais 

mantiveram contato com o ar ambiente por 1 min. O procedimento acima foi repetido com os 

demais cigarros. Após 24 h da última exposição, os animais foram eutanasiados por 

aprofundamento anestésico de cetamina (50 mg/kg) e xilazina (16 mg/kg) via i.p.  
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Coleta e análise do lavado broncoalveolar (LBA) 

 

Imediatamente após a eutanásia, os animais foram submetidos à traqueostomia para 

canulação da traqueia com cateter de infusão (G22), e os pulmões lavados três vezes com 0,5 

mL de solução PBS glicose para a coleta do LBA. As células foram diluídas em solução de 

Turk (NewProv, Brasil) e a contagem total dos leucócitos foi realizada em câmara de 

Neubauer. Em seguida 50 µL do LBA foram citocentrifugados 4500g (Presvac CT-12, Brasil) 

por 7 min e as lâminas foram coradas com kit Panótico rápido (NewProv, Brasil). Um total de 

100 células por lâmina foram contadas em triplo-cego utilizando os critérios morfológicos 

padrões [35], e a contagem absoluta diferencial foi calculada multiplicando a concentração 

relativa pelo número total de leucócitos obtido na câmara de Neubauer.  

 

Determinação dos níveis de nitrito no LBA 

 

O nitrito do LBA foi dosado pelo método de Griess [36]. O sobrenadante do lavado 

(50 μL) foi incubado com 50 μL de solução de naftiletilenodiamina (0.1%) e 50 μL de solução 

de sulfanilamida (1%) por 10 min a 25ºC, a absorbância foi determinada a 540 nm e 

interpolada numa curva padrão de nitrito (1,65 a 100 μM). 

 

Obtenção dos tecidos 

 

Os animais foram submetidos à toracotomia mediana para extração dos pulmões após 

coleta do LBA. O pulmão direito foi imediatamente congelado em nitrogênio líquido e 

armazenado à -80 ºC para as análises bioquímicas. O pulmão esquerdo foi dividido 

longitudinalmente, no qual: 1) uma metade do tecido foi imediatamente imersa em 300 µL de 

RNAlater (Invitrogen, EUA), congelado em nitrogênio líquido e armazenado à -80 ºC,  para 

posterior extração de RNA para o PCR em tempo real (qPCR); 2) a outra metade do pulmão 

foi imerso numa solução fixadora de Methacarn (metanol 60%, clorofórmio 30% e ácido 

acético 10%) durante 24 h, seguido pela substituição do fixador por álcool etílico (70%), para 

uso nas análises histológicas e imuno-histoquímicas. A carcaça foi armazenada à -20 ºC para 

posterior incineração.  

 

Análise histológica pulmonar 
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O pulmão fixado e desidratado foi parafinizado, cortado longitudinalmente em secções 

de 4 μm de espessura em micrótomo (Leica RM2125RTS, China) e corados com 

hematoxilina e eosina (HE). O infiltrado neutrofílico foi avaliado em 30 campos aleatórios 

(10 campos aleatórios de 3 secções diferentes) dos tecidos corados, e fotografados com uma 

câmera digital (Kontron Electronic KS-300, Eching, Germany) acoplada a um microscópio de 

luz (BX51, Olympus, Japão), sob aumento de 400x [37]. A quantificação do número de 

neutrófilos e macrófagos por campo foi realizada com auxílio do programa ImageJ 1.44P 

(National Institutes of Health, EUA). 

 

Análise imuno-histoquímica 

 

Os antígenos das secções histológicas do tecido pulmonar esquerdo foram ativados 

pelo tratamento com tampão citrato após desparafinização e hidratação [38]. As peroxidases 

endógenas foram inibidas pela incubação das secções com azida sódica (0,1%) e H2O2 (0,3%) 

por 10 min a 25 ºC. As lâminas foram lavadas duas vezes, 5 min cada, com PBST (PBS 

contendo Tween® 20 0,1%) e a ligação inespecífica de imunoglobulinas foi bloqueada pela 

incubação com solução de soro de cabra (20%). Após 30 min, as secções foram incubadas 

com os anticorpos policlonais anti-proteína carbonilada (anti-DNP) (Sigma D9656, diluição 

1:100) e anti-mieloperoxidase (anti-MPO) (Upstate 0796, diluição 1:50) por 1 h a 25 ºC, anti-

3-nitrotirosina (Millipore 06-284, diluição 1:200) e anti-glutationa peroxidase 2 (anti-GPx2) 

(Sigma GT39428, diluição 1:50) por 14 h a aproximadamente 4 ºC. As lâminas foram lavadas 

duas vezes, 5 min cada, com PBST, seguido pela incubação com o anticorpo secundário 

biotinilado anti-imunoglobulina de coelho (Dako E0432, diluição 1:300) por 1 h a 25 ºC. O 

produto da reação foi detectado pela incubação das secções histológicas com o complexo 

avidina-biotina-peroxidase (Vector Laboratories, EUA) por 30 min e a cor desenvolvida pela 

adição de Stable DAB (Invitrogen, reagente completo com 3,3-diaminobenzidina e H2O2) após 

aproximadamente 2,5 min. As lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Harris [39]. 

Dez campos aleatórios das secções pulmonares foram fotografados com auxílio de uma 

câmera digital (Kontron Electronic KS-300, Eching, Germany) acoplada a um microscópio de 

luz (BX51, Olympus, Japão), sob aumento de 400x. As imunomarcações para DNP [40], 

nitrotirosina [41] e GPx2 [42] foram expressas como porcentagem de área marcada/µm
2
, em 

relação a área total da imagem, enquanto os níveis de MPO foram expressos pela contagem de 

células positivas [43]. Os resultados foram analisados com auxílio do programa ImageJ 1.44P 

(National Institutes of Health, EUA). 
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Atividade peroxidásica da MPO 

 

O tecido pulmonar direito (100 mg/mL) foi homogeneizado em tampão fosfato de 

potássio (50 mM), pH 6,0, e em seguida centrifugado a 10.000g por 10 min a 4 ºC. Brometo 

de Cetil Trimetilamonio (CTAB, 0,5%) foi adicionado ao sobrenadante para evitar adesão da 

MPO nas paredes do tubo durante a armazenagem. O homogenato (10 μL) foi misturado com 

110 μL da solução trabalho contendo TMB (3,3’,5,5’ – tetrametilbenzidina) (2,9 mM em 

dimetilsulfóxido 14%, diluído em tampão fosfato de sódio 150 mM, pH 5,4). A reação foi 

iniciada pela adição de 80 μL de H2O2 (0,75 mM). A oxidação do TMB foi acompanhada a 

cada 30 s em 450 nm (Thermoplate, Tp-reader, EUA) por 5 min a 25 ºC (ε450 nm = 5,9 x 10
4
 M

-

1
 cm

-1
). O ácido 4-aminobenzóico hidrazida (ABAH) (50 μM), reconhecido inibidor da MPO 

[25,44], foi adicionado ao meio reacional das amostras do grupo GFC, 5 min antes da adição 

da solução de TMB para avaliar o envolvimento da MPO na oxidação do substrato. Os 

resultados foram expressos como atividade específica (U/mg proteína), onde uma unidade de 

atividade peroxidásica foi definida como a quantidade de enzima que produziu 1  μmol de 

TMB oxidado por min a 25 ºC [45,46]. 

 

Atividade da enzima glutationa peroxidase (GPx) 

 

A atividade da GPx foi determinada conforme o método proposto por Paglia e Valentine 

[47]. O tecido pulmonar direito (100 mg/mL) foi homogeneizado em tampão Tris HCl (50 

mM), pH 7,0 e centrifugado a 10.000g por 10 min a 4 ºC. Na cubeta de quartzo 300 μL do 

tampão Tris HCl foi misturado a 250 μL do homogenato diluído (1:10) em tampão Tris HCl e 

400 μL do mix reacional contendo NADPH (0,25mM), GSH (2,1 mM), GR (0,5 U/mL) e 

azida sódica (1 mM), inibidor das hemeperoxidases presentes no homogenato [48]. A reação 

foi iniciada pela adição de 50 μL de H2O2 (0,2 mM), e a decomposição do NADPH foi 

monitorada a 340 nm a cada 15 s por 6 min a 25 ºC (SP 2000 UV, BEL® Photonics, Brasil). 

Uma unidade de enzima foi definida como a quantidade de enzima que consumiu 1 μmol de 

NADPH por min a 25 ºC. A atividade específica foi expressa em unidades por g de proteína 

(U/g de proteína). 

 

Quantificação das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico 
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A peroxidação lipídica no homogenato do tecido pulmonar foi estimada pelo ensaio de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (do inglês, thiobarbituric acid reactive substances 

– TBARS) [49]. O tecido pulmonar direito (100 mg/mL) foi homogeneizado em tampão Tris 

HCl (50 mM), pH 8,0, contendo hidroxitolueno butilado (BHT, 0,02 %) para evitar oxidações 

espúrias. O homogenato foi centrifugado a 1600g por 10 min a 4 ºC para coleta do 

sobrenadante. O sobrenadante foi então diluído (1:2) em tampão Tris HCl para 100 µL, 

adicionado de 100 µL de ácido tricloroacético (10%) e 800 µL de ácido tiobarbitúrico (0,53%, 

dissolvido em  ácido acético a 20%). A mistura reacional foi incubada por 1 h a 95 ºC, 

seguido pelo resfriamento em gelo por 10 min. As amostras foram novamente centrifugadas a 

1600g por 10 min a 4 ºC, e a absorbância foi lida a 535 nm (SP 2000 UV, BEL® Photonics, 

Brasil). A concentração de TBARS no tecido pulmonar foi calculada com base na curva feita 

com o padrão de malondialdeído (Cayman Chemical, EUA) (0 a 50 µM), normalizada pela 

concentração de proteínas e expressa em mol de equivalentes de MDA/g de proteína. 

 

Determinação da concentração de proteínas totais nos pulmões 

 

A concentração de proteína total no homogenato pulmonar foi determinada pelo 

ensaio colorimétrico de Bradford a 595 nm [50]. Albumina de soro bovino (Sigma-Aldrich, 

EUA) (0 a 1,4 mg/mL) foi utilizada como padrão. 

 

Expressão de genes inflamatórios, anti-inflamatórios e citoprotetores  

 

Os tecidos pulmonares (~50 mg) foram homogeneizados em 1 mL do reagente de lise 

TRIzol
TM 

(Invitrogen, EUA) de acordo com as instruções do fabricante, com o auxílio do 

sistema TissueRuptor (Qiagen, EUA). Durante a purificação, o RNA foi tratado com TURBO 

DNA-free
TM

 (Invitrogen) para digestão do ácido desoxirribonucléico (DNA) contaminante, de 

acordo as orientações do fabricante. A concentração (ng/μL) e pureza (A260/A280e A260/A230) 

do RNA total foram determinadas por espectrofotometria (NanoDrop
TM

 2000, Thermo Fisher 

Scientific, EUA), na qual apenas as amostras com a razão A260/A280 = 1,8-2,1 foram 

utilizadas. O RNA foi acondicionado à -80 ºC até a transcrição reversa. 

O cDNA foi sintetizado a partir de 2 µg do RNA total por meio do kit de transcrição 

reversa High-Capacity RNA-to-cDNA
TM

 (AppliedBiosystem, EUA), segundo as instruções 

do fabricante e acondicionado à -80 ºC até a realização da qPCR. 
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A expressão dos genes-alvo, fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina 6 (IL-6), 

interleucina 17 (IL-17) e interleucina 1β (IL-1β), que são envolvidos no processo 

inflamatório; interleucina-10 (IL-10) e fator de transformação do crescimento β (TGF-β), que 

são relacionados com processos anti-inflamatórios; heme-oxigenase 1 (HO-1) e glutationa 

peroxidase 2 (GPx2), sob controle transcricional do fator de transcrição Nrf2; e beta-actina 

(ACTB), gene de referência, foi quantificada por PCR em tempo real utilizando o sistema 

PowerUp
TM 

SYBR
TM

 Green Master Mix (AppliedBiosystem, EUA) a partir das amostras de 

cDNA (100 ng/µL). Todos os procedimentos foram realizados em duplicata e de acordo com 

as instruções do fabricante (Sistema StepOne Plus, AppliedBiosystem, EUA) [51]. A 

expressão relativa (fold-change) foi determinada por meio do método comparativo (2
-ΔΔCt

) a 

partir da obtenção das médias dos resultados de Ct (cycle treshold) [52]. As sequências 

específicas dos primers para os genes alvos foram obtidas na literatura e os anelamentos 

testados pela ferramenta BLAST do NCBI.  

 

Tabela 1. Sequência dos primers utilizados na qPCR 

Gene Sequência Referência 

Tnf- α Forward: CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA 

Reverse: TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC 

[53] 

Il-6 Forward: TGATGCTGGTGACAACCACG 

Reverse: CAGAATTGCCATTGCACAACTC 

[53] 

Il-17 Forward: ATCCCTCAAAGCTCAGCGTGTC 

Reverse: GGGTCTTCATTGCGGTGGAGAG 

[54] 

Il-1β Forward: AGAAGAGCCCATCCTCTGTGACTCATG 

Reverse: CACACACCAGCAGGTTATCATCA 

[55] 

Il-10 Forward: TGAATTCCCTGGGTGAGAAG 

Reverse: TGGCCTTGTAGACACCTTGG 

[56] 

Tgf-β Forward: CCCGAAGCGGACTACTATGC 

Reverse: TAGATGGCGTTGTTGCGGT 

[53] 

Ho-1 Forward: AACAAGCAGAACCCAGTCTATGC 

Reverse: AGGTAGCGGGTATATGCGTGGGCC 

[53] 

Gpx2 Forward: GTGGCGTCACTCTGAGGAACA 

Reverse: CAGTTCTCCTGATGTCCGAACTG 

[57] 

Actb Forward: TGTCCACCTTCCAGCAGATGT 

Reverse: GCTCAGTAACAGTCCGCCTAGAA 

[57] 

 

Cultivo celular 

 

Macrófagos murinos RAW 264.7 foram adquiridos do Banco de Células do Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil) e mantidos no Laboratório de Bioquímica de Oxidantes e 

Radicais, Instituto de Química, Universidade de São Paulo (USP). Os macrófagos foram 
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cultivados em garrafas estéreis de 75cm
2
 (Sigma-Aldrich, EUA) contendo meio de cultura 

Eagle modificado por Dulbecco high-glucose (DMEM – Sigma-Aldrich) adicionado de soro 

fetal bovino (10%) e penicilina (1%), denominado aqui como DMEM-suplementado. As 

garrafas foram incubadas em estufa a 37 °C sob atmosfera úmida de 5% de dióxido de 

carbono (CO2). As células foram cultivadas até atingirem 80% de confluência e removidas 

com cell scraper para subcultivo ou experimentos. A suspensão celular foi centrifugada a 

1600g a 25 ºC (Sorvall RT6000B, EUA). Após 5 min, o sobrenadante foi descartado e as 

células ressuspendidas em 10 mL de DMEM-suplementado. A suspensão celular foi diluída 

(1:100, v/v) em meio DMEM-suplementado antes da contagem total de células no contador 

Muse
TM

 Cell Analyzer (Merck Millipore, EUA). 

Preparo do extrato da fumaça do cigarro 

 

A fumaça de um cigarro (Marlboro Red) foi borbulhada em 10 mL de DMEM 

contendo soro fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%). O pH da suspensão resultante foi 

ajustado para 7,4, seguido pela filtração em  filtro de 0,22 μm (Millipore). O extrato bruto da 

fumaça do cigarro (EFC) foi diluído a 10% em meio (EFC 10%) e padronizado pela 

determinação da densidade óptica (0,80 ± 0,05) a 320 nm (Shimadzu UV-2550, EUA) [58]. 

EFC foi preparado imediatamente antes dos experimentos. O meio controle continha soro 

fetal bovino (1%) e penicilina (0,1%), e foi borbulhado com ar. O pH também foi ajustado 

para 7,4 e filtrado em condições estéreis [34,59]. 

 

Atividade metabólica dos macrófagos 

 

As células (2x10
5 

por poço) foram transferidas para microplacas de 96 poços contendo 

200 μL de DMEM-suplementado, e incubadas em estufa por 6 h a 37 °C sob atmosfera de 

CO2 (5%) para aderência. Em seguida, os macrófagos foram incubados com tempol (10, 50, 

100 e 500 µM) ou EFC (0,5, 1,0, 2,5, 5,0,7,5 e 10%) por 24 h. O sobrenadante foi removido, 

200 μL de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5-difenil-tetrazólio, 0,5 mg/mL) 

adicionados e as células incubadas por cerca de 1 h a 37 °C. O sobrenadante foi descartado e 

200 μL de dimetilsufóxido (DMSO) utilizados para dissolução do precipitado. A absorbância 

foi determinada a 570 nm em leitor de microplacas (Tecan, infinite 200 PRO, EUA). As 

células incubadas apenas com o meio foram consideradas como 100% viáveis. Triton 1% foi 

utilizado para a morte total das células [60]. 
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Oxidação intracelular da diclorofluoresceina diacetato (DCFH-DA) 

 

A DFCH-DA foi usada para medir o estado redox intracelular geral por reagir 

inespecificamente com diversas espécies oxidantes [61]. A suspensão de macrófagos (2x10
5 

por poço) em um volume final de 200 µL de DMEM-suplementado foi transferida para 

microplacas de 96 poços para aderência. Após 14 h, as células foram pré-tratadas com tempol 

(25, 50 e 100 µM), diluído em DMEM sem corante vermelho de fenol, por 24 h em estufa a 

37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). O sobrenadante foi removido, as células lavadas com 300 

µL de PBS estéril, seguida pela adição de 200 µL do meio DMEM sem corante contendo 

DCFH-DA (20 µM). Após 30 min, as células foram lavadas com PBS e expostas ao EFC 

0,5%, também diluído em DMEM sem corante. A oxidação da DCFH foi acompanhada por 1 

h em leitor de microplacas sob exicitação de 485 nm e emissão de 520 nm (Tecan, infinite 

200 PRO, EUA).  

 

Ativação da óxido nítrico sintase 

 

Os macrófagos (5x10
6 

por poço) foram transferidos para placas de cultura contendo 2 

mL de DMEM-suplementado para aderência. Após 14 h, as células foram pré-tratadas com 

tempol (25, 50 ou 100 µM) por 24 h a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). O sobrenadante foi 

retirado, as células lavadas com 3 mL de PBS, seguida pela incubação com EFC (2,5%) por 

24 h. Interferon-gama (200 U/mL) e lipopolissacarídeo (2 µg/mL) foram utilizados como 

controle de ativação da óxido nítrico sintase induzível. O sobrenadante foi então coletado, 

centrifugado a 5000g por 5 min a 25 ºC (Eppendorf™ 5452000018). O sobrenadante obtido 

foi congelado em gelo seco e armazenado à -80 ºC para posterior quantificação de nitrito e 

nitrato por quimioluminescência [62].  

 

Determinação dos produtos do óxido nítrico por quimioluminescência 

 

A determinação de óxido nítrico nos macrófagos expostos ao EFC foi realizada por 

quantificação de seus produtos de oxidação, nitrito e nitrato, pela técnica de 

quimioluminescência, através de um analisador de óxido nítrico (NOA280; 

SieversInstruments) seguindo o procedimento otimizado por Feelisch e colaboradores. O 

sobrenadante foi dividido em 2 alíquotas. A primeira alíquota foi injetada diretamente na cela 

contendo uma solução de iodeto de potássio (45 mM) e iodo (10 mM) em ácido acético 
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glacial, mantida a 60 ºC e sob fluxo de nitrogênio. Sob estas condições, o nitrito é reduzido à 

óxido nítrico, que é carregado via corrente do nitrogênio até a cela de reação com ozônio onde 

forma dióxido de nitrogênio excitado eletronicamente, que ao decair para o estado 

fundamental emite quimioluminescência. A segunda alíquota foi injetada diretamente na cela 

contendo uma solução saturada de cloreto de vanadium (III) em HCl (1 M) mantida a 90 ºC. 

Nestas condições, nitrato e nitrito são reduzidos a óxido nítrico que é carregado pelo gás de 

arraste e detectado por quimioluminescência, conforme descrito acima. As áreas dos picos das 

amostras foram obtidas por integração com o software do aparelho e as concentrações (µM) 

de nitrito e de nitrato foram calculadas utilizando-se curva padrão de nitrito e nitrato [62]. 

 

Expressão da HO-1 

 

Os macrófagos (2x10
6 

por poço) em um volume final de 2 mL de DMEM-

suplementado foram transferidas para placas de cultura de 6 poços para aderência. Após 14 h 

as células foram pré-tratadas com tempol (25, 50 e 100 µM) ou hemina (5 µM) durante 24 h 

em estufa a 37 ºC sob atmosfera de CO2 (5%). A hemina foi preparada inicialmente em NaOH 

(0,15 M), seguida pela diluição por 10 vezes em Tris HCl (0,15 M), pH 7,0 [63]. Após esse 

período 300 µL do tampão RIPA (tampão Tris 50 mM, pH 7,5, contendo NaCl 150 mM, 

Nonidet 1%, deoxicolato de sódio 0,5%, SDS 0,1%, inibidores de proteases, sem EDTA) foi 

adicionado em cada poço. As células foram removidas com auxílio de cell scraper, a 

suspensão celular homogeneizada em vortex, e mantida em gelo por 20 min. O lisado celular 

foi então centrifugado a 1000g por 5 min a 25 ºC (Eppendorf™ 5452000018). O sobrenadante 

foi recolhido, congelado em gelo seco e armazenado à -80 ºC para SDS-PAGE/Western 

Blotting. 

 

Western Blotting 

 

As proteínas (17 μg) foram transferidas para membrana de fluoreto de polivinilideno 

(PVDF) em transferidor semi-seco a 350 mA fixos por 1 h (Trans-Blot
®
SD, Bio-Rad). A 

membrana foi cortada em aproximadamente 35 kDa e bloqueada por 2 h com leite desnatado 

(5%) em tampão TBS (do inglês, Tris Buffered Saline – Tris HCl 50 mM, NaCl 150 mM, pH 

7,5). Após lavagem em TBS, as membranas foram incubadas com anti-HO-1 (Abcam, 

ab13243, diluição 1:2000, 14 h) e anti-actina (Sigma, A2103, diluição 1:1000, 14 h), 

produzidos em coelho e diluídos  em tampão TBST (TBS adicionado de Tween® 20 0,05%) 
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contendo leite desnatado (1%). Após lavagem em TBST (três vezes, 10 min cada), incubou-se 

as membranas com o anticorpo anti-IgG de coelho marcado com a peroxidase (KPL 04-15-06, 

diluição 1:10000, 2 h) diluído em TBTS contendo em leite desnatado (1%). As membranas 

foram reveladas com o kit SuperSignalTM West Pico Plus – Chemiluminescent Substrate 

(Thermo Scientific, EUA) em fotodocumentador (UVITEC CAMBRIDDGE). A 

densitometria foi determinada no software ImageJ 1.44P (National Institutes of Health, EUA).  

 

Determinação da concentração de proteínas totais nos macrófagos 

 

A concentração de proteína total no homogenato celular foi quantificada pelo método 

do ácido bicinconínico (BCA 4,4'-dicarboxi-2,2'-biquinolina), conforme kit comercial da 

PierceTM BCA Protein Assay (Thermo Scientific, EUA). Albumina de soro bovino (0 a 2,0 

mg/mL) foi utilizado como padrão. 

 

Análise estatística 

 

Todos os dados foram expressos como média ± erro padrão. A significância estatística 

foi calculada com ANOVA one-way e Newman-Keuls como pós-teste, quando apropriado. Os 

experimentos in vitro foram realizados em triplicata. As diferenças foram consideradas 

significativas quando o valor de p<0,05. As análises foram realizadas no programa GraphPad-

Prism 5.0.3 (GraphPad Software; San Diego, CA, USA). 

 

Resultados  

 

Redução do infiltrado inflamatório e dano resultante em camundongos expostos à 

fumaça do cigarro 

 

 Nós inicialmente avaliamos o efeito do tempol sobre a infiltração leucocitária nas vias 

aéreas e parênquima pulmonar de animais expostos agudamente à fumaça de cigarro. O 

tempol quando administrado previamente ou concomitante à exposição à fumaça de cigarro 

reduziu significativamente a migração de leucócitos totais para o LBA (p<0,0001) (Fig. 1A-

E). Dentre os leucócitos, os neutrófilos foram os mais abundantes, sendo que o tratamento 

com tempol também diminuiu a quantidade dessas células no LBA em 55 e 70% (p<0,0001) 

no tratamento preventivo e terapêutico, respectivamente (Fig. 1F). O número de linfócitos 
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(p<0,0001) (Fig. 1G) e basófilos (p<0,0001) (Fig. 1H), também foi reduzido no LBA de 

camundongos tratados com tempol e expostos à fumaça de cigarro. A quantidade de 

macrófagos foi menor no LBA dos animais expostos ao cigarro em comparação ao grupo 

exposto ao ar (p=0,0002) (Fig.1I). Contudo, os macrófagos estavam aumentados no 

parênquima dos camundongos expostos à fumaça do cigarro, nos quais o tempol reverteu essa 

contagem para níveis basais (p<0,0001) (Fig. 2F). Por fim, a exposição dos camundongos à 

fumaça do cigarro elevou a concentração de nitrito no LBA em relação ao grupo controle, no 

entanto, o tratamento com tempol não alterou esses níveis (Tabela 2). 

 

 

Fig. 1. Contagem total e diferencial de leucócitos no LBA de camundongos C57BL/6 

expostos à fumaça de cigarro. Após 5 dias de exposição à fumaça de cigarro, os camundongos 

foram eutanaziados, o LBA coletado e os leucóticos totais foram quantificados em câmara de 

Neubauer (A). Em seguida, o LBA foi citocentrifugado e corado com kit Panótico para 

contagem diferencial dos leucóticos (B-I) no total de 100 células. Fotomicrografias 

representativas das células do LBA de um animal dos grupos GC (B), GFC (C), TP+FC (D), 

TC+FC (E), sob aumento de 400x. O número absoluto de neutrófilos (F), linfócitos (G), 

basófilos (H) e macrófagos (I) no LBA foi calculado pela multiplicação da quantidade relativa 

de cada tipo célula pelo total de leucócitos. Os dados foram expressos como média ± erro 

padrão. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste 

A B C 

D E F 

G H I 
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de Newman Keuls. 
a,b,c,d

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, p<0,05. 

GC, camundongos expostos ao ar ambiente, GFC, camundongos expostos à fumaça de 

cigarro; TP+FC, camundongos tratados preventivamente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e 

expostos à fumaça do cigarro; TC+FC, camundongos tratados  concomitantemente com 

tempol (50 mg/kg, i.p.) e expostos à fumaça do cigarro. 

 

Tabela 2. Concentração de nitrito no lavado broncoalveolar. 

Grupos Nitrito (µM) 

GC 13,2 ± 1,0 
a 

GFC 17,8 ± 0,8 
b 

TP+FC 16,5 ± 1,3 
b 

TC+FC 18,9 ± 0,8 
b 

Os camundongos foram eutanaziados após 5 dias de exposição à fumaça de cigarro, o LBA 

coletado e a concentração de nitrito foi dosada pelo método de Griess. Nitrito foi utilizado como 

padrão. Os dados foram expressos como média ± erro padrão. As análises estatísticas foram 

realizadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste de Newman Keuls. 
a,b,c,d

Letras 

sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, p<0,05. GC, camundongos expostos ao ar 

ambiente, GFC, camundongos expostos à fumaça de cigarro; TP+FC, camundongos tratados 

preventivamente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e expostos à fumaça do cigarro; TC+FC, 

camundongos tratados concomitantemente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e expostos à fumaça 

do cigarro. 

 

A infiltração de neutrófilos foi então determinada no parênquima pulmonar por 

histologia e imunohistoquímica. Os números de neutrófilos por campo (p<0,0001) (Fig. 2A e 

C) e células positivas para MPO (p<0,0001) (Fig. 2B e D) nos camundongos tratados com 

tempol diminuíram em aproximadamente 50% quando comparados com os animais do grupo 

GFC. Como consequência, a atividade peroxidásica da MPO nos homogenatos de pulmão dos 

camundongos tratados com tempol reduziu em 50% (p<0,0001) em comparação ao grupo 

GFC (Fig. 2E).  A atividade peroxidásica no homogenato foi decorrente à presença da MPO, 

pois a adição de ABAH (50 μM), reconhecido inibidor irreversível da enzima [25,44], ao 

homogenato do pulmão dos animais expostos à fumaça de cigarro inibiu completamente a 

oxidação do TMB (Fig. 2E).  

Em seguida, o dano oxidativo ao pulmão resultante da infiltração celular foi por 

imunohistoquímica, e dosagem dos produtos reativos ao ácido tiobarbitúrico no homogenato 

tecidual, como indicativo preliminar da peroxidação lipídica. Os pulmões dos camundongos 

expostos à fumaça de cigarro apresentaram níveis elevados de proteínas carboniladas (38% 

versus 7%, p<0,0001) (Fig. 3A e C) e nitradas em resíduos de tirosina (30% versus 17%, 

p<0,0001) (Fig. 3B e D) em comparação ao grupo exposto ao ar ambiente. Além disso, a 

concentração de equivalentes de malondialdeído nos homogenatos dos pulmões foram 

maiores nos camundongos expostos à fumaça do cigarro (1,3 versus 0,6 mol de MDA/g de 

proteína, p<0,0001) quando comparado com o grupo controle (Fig. 3E). O tempol quando 
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administrado preventivamente ou concomitantemente reduziu a carbonilação e nitração de 

proteínas estimuladas pela exposição à fumaça em aproximadamente 3 e 5 vezes, 

respectivamente (Fig. 3A-D), como também inibiu completamente a peroxidação lipídica 

(Figura 3E).  

 

 

Fig. 2. Quantificação de neutrófilos (A e C), mieloperoxidase (B, D e E) e macrófagos (F) no 

parênquima pulmonar. Após 5 dias de exposição à fumaça de cigarro, os camundongos foram 

eutanaziados e os pulmões coletados para histologia, imunohistoquímica, e dosagem da 

atividade peroxidásica. Fotomicrografias representativas da contagem de neutrófilos (setas) 

nas lâminas do tecido pulmonar coradas com HE (A) e de células imunomarcadas para MPO 

(asteriscos) (B) de um animal dos grupos GC, GFC, TP+FC e TC+FC, sob aumento de 400x. 

Número de neutrófilos (C) e macrófagos por campo no tecido pulmonar (F) e número de 

células imunomarcadas com anticorpo anti-MPO (células MPO+) (D). Os pulmões foram 

homogeinizados em tampão fosfato de potássio (50 mM), e o homogenato foi incubado com 
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TMB (2,9 mM) e H2O2 (0,75 mM). A taxa de oxidação do TMB foi monitorada a 450 nm. 

ABAH (50 μM) foi pré-incubado aos homogenatos dos camundongos GFC por 5 min, antes 

da adição da solução de TMB. A atividade peroxidásica foi expressa como atividade 

específica (U/mg proteína). Os dados foram expressos como média ± erro padrão. As análises 

estatísticas foram realizadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste de Newman Keuls. 
a,b,c

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, p<0,05. GC, camundongos 

expostos ao ar ambiente, GFC, camundongos expostos à fumaça de cigarro; TP+FC, 

camundongos tratados preventivamente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e expostos à fumaça do 

cigarro; TC+FC, camundongos tratados concomitantemente com tempol (50 mg/kg, i.p.)  e 

expostos à fumaça do cigarro. 

 

 

Fig. 3. Determinação de proteínas carboniladas (A e C), nitradas (B e D) e peroxidação 

lipídica no parênquima pulmonar (E). Após 5 dias de exposição à fumaça de cigarro, os 

camundongos foram eutanaziados e os pulmões coletados para análise de imunohistoquímica 

e determinação da peroxidação lipídica. Fotomicrografias representativas de um animal 

indicando a área marcada para proteínas carboniladas (A) e nitradas (B) nos grupos GC, GFC, 

TP+FC e TC+FC, sob aumento de 400x e porcentagem de área marcada/µm
2
 com anticorpo 

anti-proteína carbonilada (C) e anti- 3-nitrotirosina (D). Os pulmões foram homogeneizados 
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em tampão Tris HCl (50 mM) e hidroxitolueno butilado (0,02%). Em seguida, o 

homogeneizado foi centrifugado, o sobrenadante coletado e diluído em tampão Tris HCl  

contendo de ácido tricloroacético e ácido tiobarbitúrico. O meio reacional foi então aquecido, 

centrifugado e a absorbância do sobrenadante medida a 535 nm. A concentração de TBARS 

no tecido pulmonar foi calculada com base na curva feita com o padrão de malondialdeído e 

expressa em mol de MDA/g de proteína (E). Os dados foram expressos como média ± erro 

padrão. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste 

de Newman Keuls. 
a,b,c

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, p<0,05. 

GC, camundongos expostos ao ar ambiente, GFC, camundongos expostos à fumaça de 

cigarro; TP+FC, camundongos tratados preventivamente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e 

expostos à fumaça do cigarro; TC+FC, camundongos tratados  concomitantemente com 

tempol (50 mg/kg, i.p.)  e expostos à fumaça do cigarro. 

 

 

Atividade imunomoduladora e citoprotetora do tempol 

 

Na tentativa de avaliar o estado inflamatório do animal, a expressão de citocinas 

inflamatórias e anti-inflamatórias nos pulmões dos camundongos expostos à fumaça de 

cigarro foi quantificada por PCR de tempo real (qPCR). As expressões dos genes Tnf-α 

(p<0,0001) (Fig. 4A), Il-6 (p=0,004) (Fig. 4B), Il-1β (p<0,001) (Fig. 4C) e Il-17 (p<0,001) 

(Fig. 4D) aumentaram nos camundongos expostos à fumaça de cigarro em relação ao grupo 

exposto ao ar ambiente. Por outro lado, as expressões de Il-10 (p<0,002) (Fig. 4E) e Tgf-β 

(p=0,001) (Fig. 4F) foram menores nos camundongos expostos à fumaça do cigarro. O tempol 

reverteu a expressão dos genes Il-6, Il-1β e Il-17, e reduziu os níveis  de Tnf-α em 

aproximadamente 50% (Fig. 4A-D). Em paralelo, o tempol restaurou a transcrição de Il-10 e 

Tgf-β nos camundongos expostos à fumaça do cigarro (Fig. 4E e F). 

O tratamento com tempol também aumentou a transcrição de dois genes sob controle 

do Nrf2, Gpx2 (p=0,0112) (Fig. 4G) e Ho-1 (p<0,0001) (Fig. 4H). A análise de 

imunohistoquímica demonstrou que os níveis de GPx2 se elevaram em cerca de 3 vezes nos 

pulmões dos camundongos tratados com tempol em relação ao controle, independentemente  

do esquema de tratamento  (p<0,0001) (Fig. 5A e B). Esse aumento nos níveis de Gpx2 

refletiu na maior atividade da GPx nos pulmões desses animais (p<0,0001) (Fig 5C).  
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Fig. 4. Expressão gênica de genes inflamatórios (A-D), anti-inflamatórios (E e F) e 

citoprotetores (G e H). O RNA total foi extraído dos pulmões dos camundongos C57/BL6 

sintetizado a partir de 2 μg do RNA total por meio do kit de transcrição reversa High-

Capacity RNA-to-cDNA. O sistema SYBR Green Mastermix foi utilizado no PCR real-time. 

Os resultados de expressão gênica foram obtidos a partir das médias de cycle treshold de cada 

gene, e os dados foram expressos como média ± erro padrão. As análises estatísticas foram 

realizadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste de Newman Keuls. 
a,b

Letras 

sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, p<0,05. GC, camundongos expostos ao ar 

ambiente, GFC, camundongos expostos à fumaça de cigarro; TP+FC, camundongos tratados 

preventivamente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e expostos à fumaça do cigarro; TC+FC, 

camundongos tratados  concomitantemente com tempol (50 mg/kg, i.p.)  e expostos à fumaça 

do cigarro.  

 

 
 

Fig. 5. Determinação da expressão da GPx2 (A-E)  e atividade da GPx (F) no tecido pulmonar 

de camundongos C57/BL6. Após 5 dias de exposição à fumaça de cigarro, os camundongos 

foram eutanaziados e os pulmões coletados para análise de imunohistoquímica e determinação 

da atividade da GPx tecidual. Fotomicrografias representativas de um animal indicando a área 

marcada para GPx2 nos grupos GC (A), GFC (B), TP+FC (C) e TC+FC (D), sob aumento de 

400x e porcentagem de área marcada/µm
2
 com anticorpo anti-GPx2 (E). Os pulmões foram 

homogeneizados em tampão Tris HCl (50 mM) e a atividade da GPx foi determinada pela 

oxidação do NADPH na presença do H2O2 (0,2 mM) em 340 nm. A atividade da GPx foi 

expressa como atividade específica (U/g de proteína) (F). Os dados foram expressos como 

média ± erro padrão. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA one-way seguido 

do pós-teste de Newman Keuls. 
a,b,c

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, 

p<0,05. GC, camundongos expostos ao ar ambiente, GFC, camundongos expostos à fumaça 
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de cigarro; TP+FC, camundongos tratados preventivamente com tempol (50 mg/kg, i.p.) e 

expostos à fumaça do cigarro; TC+FC, camundongos tratados concomitantemente com 

tempol (50 mg/kg, i.p.) e expostos à fumaça do cigarro. 

 

 

Inibição da resposta oxidativa de macrófagos Raw 264.7 pelo tempol 

 

Diante dos efeitos imunomodulatório, antioxidante e citoprotetor do tempol no modelo 

de inflamação pulmonar induzido pela exposição aguda à fumaça de cigarro, nós também 

decidimos investigar o potencial antioxidante do nitróxido in vitro. Inicialmente, macrófagos 

RAW 264.7 foram incubados com tempol ou extrato da fumaça de cigarro (EFC) em 

diferentes concentrações por 24 h, e a viabilidade metabólica celular foi estimada pelo método 

do MTT [60]. Tempol reduziu a viabilidade dos macrófagos apenas na concentração de 500 

μM quando comparado com as células não tratadas (p<0,0001) (Fig. 6A). Nas incubações 

com EFC, a atividade metabólica celular reduziu significativamente quando sua concentração 

foi maior que 5% (p<0,0001) (Fig. 6B), sendo que EFC a 7,5 e 10% diminuiram o número de 

células viáveis similarmente ao Triton X-100. 

 
 

Fig. 6. Atividade metabólica dos macrófagos RAW 264.7 na presença do tempol (A) ou 

extrato da fumaça de cigarro (EFC) (B). Os macrófagos (2x10
5
 por poço) foram incubados 

com tempol (10, 50, 100 e 500 µM) ou EFC (0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 7,5 e 10%) por 24 h. Em 

seguida, as células aderidas foram incubadas com MTT, os cristais de formazan dissolvidos 

em DMSO, e a absorbância medida a 570 nm. As células não tratadas foram consideradas 

como 100% viáveis, enquanto Triton X-100 (1%) foi utilizado como controle positivo de 

morte celular. Os ensaios foram realizados em triplicata e os dados foram expressos como 

média ± erro padrão. As análises estatísticas foram realizadas por ANOVA one-way seguido 

do pós-teste de Newman Keuls. 
a,b,c

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, 

p<0,05. 
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Na tentativa de investigar a atividade antioxidante de células pré-incubadas com 

tempol, nós determinamos o estado redox intracelular dos macrófagos utilizando a probe 

inespecífica para ROS denominada de DCFH-DA [61]. A oxidação intracelular da DCFH 

aumentou em cerca de 3 vezes nas células expostas ao EFC (0,5%) em comparação ao meio 

de cultura (DMEM) sem corante. O pré-tratamento das células com tempol por 24 h inibiu a 

oxidação intracelular da diclorofluoresceína de maneira concentração dependente (p=0,02) 

(Fig. 7A), sugestivo de um aumento no potencial antioxidante dessas células.   

Em seguida, a formação de nitrato e nitrito foi analisada como indicador da atividade 

da óxido nítrico sintase induzível em macrófagos. A pré-incubação do tempol a 100 µM com 

os macrófagos diminuiu significativamente os níveis basais de nitrito no sobrenadante quando 

comparado com o controle (p=0,02) (Fig. 7B). Quando as células foram incubadas com EFC 

(0,5%) por 24 h, as concentrações de nitrato e nitrito aumentaram significativamente 

(p=0,0006 e 0,0002, respectivamente). No entanto, a pré-incubação com tempol não alterou 

significativamente os níveis de nitrito e nitrato produzidos pelas células expostas ao EFC (Fig. 

7C). A incubação dos macrófagos com interferon-gama (IFN-γ) e lipopolissacarídeo (LPS) 

por 24 h elevou os níveis de nitrato e nitrito em mais de 9 e 26 vezes (p<0,0001), 

respectivamente, quando comparados com o controle (DMEM) (Fig. 7D). Nesse caso, todas 

as concentrações de tempol testadas reduziram a concentração de nitrito (p<0,0001), mas não 

de nitrato (p=0,338), em relação às células expostas apenas ao IFN-γ e LPS (Fig. 7D). 
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Fig. 7. Avaliação do estado redox intracelular e quantificação dos produtos do óxido nítrico 

(A). Os macrófagos (2x10
5
 por poço) foram pré-tratados com tempol (0, 25, 50 e 100 μM) por 

24 h. O sobrenadante foi retirado, DCFH-DA (20 µM) foi adicionado e as placas incubadas 

por 30 min. Após adição do EFC (0,5%), a cinética de oxidação da DCFH foi monitorada por 

1 h em um leitor de microplacas sob excitação e emissão em 484 e 520 nm, respectivamente. 

A oxidação da DCFH foi expressa com unidade arbitrária por minuto (u.a./min).  Em seguida, 

os macrófagos (5x10
6
 por poço) foram pré-tratados com tempol (0, 25, 50 e 100 µM) por 24 h 

e expostos ao EFC (2,5%) ou IFN-γ e LPS. Após 24 h, o sobrenadante foi coletado e a 

concentração de nitrito e nitrato foram determinados por quimioluminescência. Determinação 

dos produtos do óxido nítrico nos macrófagos incubados apenas com o tempol (B), EFC a 

2,5% (C) e IFN-γ /LPS (D) e tratados com diferentes concentrações de tempol.  Os ensaios 

foram realizados em triplicata e os dados foram expressos como média ± erro padrão. As 

análises estatísticas foram realizadas por ANOVA one-way seguido do pós-teste de Newman 

Keuls. 
a,b,c 

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença estatística, p<0,05. DMEM, células 

expostas apenas ao meio de cultura, as quais foram consideradas controle. 

 

Indução da expressão da HO-1 em macrófagos Raw 264.7 pelo tempol 

 

Dados anteriores da literatura [29,30], e os resultados in vitro e in vivo acima sugerem 

que os efeitos antioxidante e citoprotetor do tempol envolvam a ativação da via do Nrf2. No 

intuito de testar essa hipótese, a expressão de HO-1 foi avaliada em macrógafos RAW 264.7 
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incubados com tempol por 24 h. Conforme observado na Figura 8, tanto tempol nas 

concentrações de 50 e 100 µM quanto hemina a 5 µM aumentaram significativamente a 

expressão da HO-1 em relação às células não tratadas (p=0,01 e p<0,0001, respectivamente). 

 

 

Fig. 8. Expressão da HO-1 em macrógafos RAW 264.7. Macrófagos (5x10
6
 por poço) foram 

pré-incubados com tempol (0, 25, 50 ou 100 µM) ou hemina (5 µM) por 24 h. Em seguida, as 

células foram ressuspensas em tampão RIPA e o homogenato (17 ug de proteína) foi 

submetido a SDS-PAGE/Western Blotting. As membranas foram cortadas em aproxidamente 

35 kDa e incubadas com o anticorpo anti-HO-1 (diluição 1:2000) ou anti-actina (diluição 

1:1000). O inserto é representativo de três replicatas. Os resultados foram expressos como 

média ± erro padrão. A análise estatística foi realizada com o teste ANOVA one-way, seguido 

do pós-teste de Newmam Keuls. 
a,b,c

Letras sobrescritas diferentes indicam diferença 

estatística, p<0,05. 

 

Discussão  

 

O tempol e outros nitróxidos cíclicos demonstraram efeitos protetores em diversos 

modelos de inflamação in vitro e in vivo [20,64,65], sugerindo que essas moléculas atuam 

além de antioxidantes clássicos. Na verdade, o tempol e derivados já foram descritos como 

imunomoduladores [28,64], inibidores da expressão de iNOS [27], da ativação do NF-κB 

[26], da atividade da MPO [23,24], e potenciais moduladores da via do Nrf2 [29,30], o que 

explicaria, ao menos em parte, a versatilidade de suas propriedades biológicas. Neste estudo, 

demonstramos pela primeira vez que o tempol atenuou a inflamação e o estresse redox no 

pulmão de camundongos e macrófagos RAW 264.7 expostos agudamente à fumaça de cigarro 

através da redução da migração neutrofílica e da ativação de alguns dos genes controlados 

pela via do Nrf2. 
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A exposição aguda de camundongos à fumaça de cigarro causa o aumento de 

marcadores inflamatórios e estresse redox não apenas no pulmão como também 

sistemicamente [8,12,31,34]. Nós demonstramos que a exposição de camundongos C57/BL6 

à fumaça principal de 15 cigarros ao dia por 5 dias elevou todos os indíces inflamatórios e de 

estresse redox utilizados. Tempol (50 mg/kg/dia) administrado preventivamente ou 

concomitentemente  reduziu os parâmetros inflamatórios (Fig. 1 e 4A-D) e oxidativos (Fig. 3) 

nos pulmões dos camundongos expostos à fumaça de cigarro. Conforme demonstrado 

anteriormente [25], o tempol inibiu indiretamente a atividade da MPO in vivo, desde que a 

atividade da enzima (Fig. 2E) se correlacionou com o número de neutrófilos (r=0,838; 

p<0,0001)  (Fig. 2A e C) e a imunomarcação contra MPO no parênquima pulmonar (Fig. 2B e 

D). De maneira similar, os níveis de proteínas carboniladas (Fig. 3A e C) e nitradas (Fig. 3B e 

D), e a peroxidação lipídica (Fig. 3E) nos pulmões foram proporcionais à concentração e 

atividade da MPO no tecido de animais não tratados e tratados com tempol. Na fase aguda da 

inflamação, os neutrófilos são as células mais abundantes e que migram rapidamente para o 

sítio inflamatório [66,67], sendo detectados no lavado broncoalveolar e parênquima pulmonar 

a partir do terceiro dia de exposição à fumaça de cigarro [68,69]. Dentre as enzimas presentes 

em neutrófilos, a MPO representa 6% da proteína total dessas células [70]. Os neutrófilos 

quando ativados secretam parte da MPO no meio extracelular que, através dos ciclos 

peroxidásico e clorinante, aumenta o potencial oxidativo do H2O2 ao produzir radicais livres, 

como a molécula nitrante 
•
NO2, e ácidos de halogênio, respectivamente [71,72]. Essas 

espécies podem modificar biomoléculas do hospedeiro e contribuir com a instalação, 

manutenção e progressão da resposta inflamatória pulmonar [11,12]. É importante destacar 

que além da baixa toxicidade [73,74], os nitróxidos tem grande volume de distribuição [73]. 

Em camundongos a dose máxima tolerada de tempol administrado por via i.p. foi 275 mg/kg, 

o que resultou em níveis máximos desse nitróxido no sangue total em 5-10 min após a injeção 

[75]. De fato, não foi observado nenhum sinal de toxicidade nos animais ao longo dos 

experimentos realizados neste trabalho, assim como os macrófagos RAW 264 só diminuiram 

a viabilidade quando as concentrações de tempol foram maiores que 500 µM (Fig. 6A). 

A inflamação das vias aéreas foi também acompanhada pela elevação do número de 

leucócitos no lavado broncoalveolar dos camundongos expostos agudamente ao cigarro (Fig. 

1A). Conforme descrito em outros estudos in vivo [76,77], a análise diferencial da contagem 

celular no lavado revelou um aumento significativo não apenas do número de neutrófilos (Fig. 

1E) como também de linfócitos (Fig. 1F) e basófilos (Fig.1G) nos animais expostos ao cigarro 

em comparação aqueles expostos ao ar ambiente, e o tratamento com tempol diminuiu a 
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contagem dessas células. Anteriormente, análises de citometria de fluxo identificaram os 

linfócitos T do tipo CD4
+
 e CD8

+
 no lavado broncoalveolar de camundongos expostos a 

fumaça de cigarro a partir do 3º dia [69]. Além disso, os  linfócitos T do  tipo CD8
+ 

foram os 

mais abundantes nos brônquios de pacientes fumantes com enfisema, o que possivelmente foi 

responsável pela apoptose das células pulmonares [10]. Os basófilos, apesar de representarem 

menos de 1% do infiltrado celular em pulmões em fibrose, são os principais produtores de IL-

4, a qual possui papel determinante na instalação e progressão do enfisema ao aumentar a 

quantidade de macrófagos interticiais e liberação de  metaloproteinase da matriz 12 [78]. A 

análise diferencial do leucócitos no LBA demonstrou ainda que o número de macrófagos não 

aumentou nos animais expostos à fumaça do cigarro (Fig. 1I) ao contrário do que foi 

observado por outros autores [12,34,79]. No entanto, a contradição entre esses resultados 

pode ser explicada por algumas diferenças entre os protocolos. Experimentos preliminares 

demonstraram que o acréscimo de uma hora entre as exposições à fumaça do cigarro não 

levou à inflamação, e muitos trabalhos não detalham exatamente esse intervalo. Também, a 

infiltração de neutrófilos observada aqui é maior que o descrito no trabalho de Campos e 

colaboradores [34], o que implicaria num processo inflamatório com perfil mais agudo [67]. 

No nosso modelo, todos os animais foram alojados em baias dentro de uma câmara de 

exposição, enquanto um outro artigo que descreveu o aumento de macrófagos no lavado 

utilizaram uma caixa fechada conectada a um gerador de fumaça, no qual a mesma é 

direcionada às narinas do animal por 1 h [80]. Ainda, outros trabalhos [8,31,37] relatam o 

maior influxo de macrófagos no parênquima pulmonar, e não realizam contagem no LBA. 

 A contagem de macrófagos no tecido pulmonar demonstrou um aumento do número 

dessas células nos pulmões dos camundongos expostos à fumaça de cigarro (Fig 2E). Quando 

ativados, os macrófagos são responsáveis pela liberação de mediadores como TNF-α, MMPs, 

citocinas e quimiocinas perpetuando o processo inflamatório. Com a persistência do processo 

inflamatório, a partir da exposição contínua as partículas nocivas do cigarro, ocorre um 

aumento do número de macrófagos em regiões de lesão, bem como sua migração para o 

lavadobroncoalveolar [81, 82]. O resultado observado em nosso modelo corrobora com os 

achados relacionados com  neutrófilos, que suportam a hipótese de que a inflamação induzida 

pela fumaça não foi suficiente para promover a migração de macrófagos para o lavado 

broncoalveloar, devido ao caráter mais agudo do modelo.   

Embora o tempol seja inibidor da MPO in vitro e em neutrófilos [83,84], em modelos 

in vivo de inflamação o nitróxido parece agir diferentemente do ABAH, cujos efeitos 

protetores são decorrentes à inibição da atividade da MPO in vivo [25,85]. Na verdade, o 
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tempol inibiu a migração de neutrófilos in vivo de maneira similar a colchicina, um 

reconhecido inibidor da polimerização da tubulina e, consequentemente, da quimiotaxia [86]. 

Os mecanismos pelos quais os nitróxidos interferem na quimiotaxia ainda não são 

compreendidos, mas devem envolver cascatas de sinalização redox sensíveis [87,88]. Estudos 

recentes demonstraram o envolvimento do Nrf2/Keap1/ARE na regulação da migração de 

células vasculares e tumorais por diminuir os níveis de ROS celulares [89,90], e há evidências 

que os nitróxidos possam induzir a ativação da via do Nrf2 [29,30]. Nós confirmamos que o 

tratamento dos camundongos com tempol aumentou a transcrição de dois genes sob controle 

do Nrf2, GPx2 (Fig. 4G) e HO-1 (Fig. 4H). Similarmente, os níveis de expressão da GPx2 e a 

atividade da GPx tecidual (Fig. 5) foram maiores nos pulmões dos animais que receberam 

tempol (Fig. 5). Macrófagos RAW 264.7 pré-tratados com tempol apresentaram menor 

oxidação intracelular diante à exposição ao extrato da fumaça de cigarro (Fig. 7A), como 

também expressaram mais HO-1 (Fig. 8). A HO-1 catalisa a degradação microssomal do 

grupo heme em bilirrubina, CO e ferro [91,92]. Além das propriedades vasorelaxantes [93–

95], CO inibe a migração de neutrófilos e monócitos [96,97]. Esses achados suportam a 

hipótese de que o tempol diminui a inflamação pulmonar, pelo menos em parte, por reduzir a 

migração de neutrófilos para o sítio inflamatório possivelmente pela regulação da via do Nrf2. 

As interleucinas TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-17 são mediadores da migração leucocitária 

na inflamação pulmonar causada pela fumaça de cigarro [8,98], cujas expressões foram 

encontradas aumentadas em nosso modelo (Fig. 4 A-D). O TNF-α estimula a quimiotaxia de 

células inflamatórias, ativação celular, formação de ROS e expressão de outras citocinas, 

incluindo IL-6 e IL-1 [67,99,100]. A IL-6 é um dos principais estimuladores da produção da 

maioria das proteínas de fase aguda [100], sendo importante na iniciação da reposta imune 

aguda como também na cronificação através do acúmulo de células mononucleares no sítio 

inflamatório [101]. As interleucinas IL-1β e IL-17 sustentam a resposta inflamatória quando 

aumenta o recrutamento e ativação de fagócitos [102,103]. As citocinas IL-10 e TGF-β 

apresentam efeitos contrários às interleucinas acima. A IL-10 foi capaz de suprimir a 

expressão de metaloproteinase da matriz 9 [104] e, portanto, a degradação da elastina na 

matrix extracelular e destruição da parede alveolar [82]. A TGF-β inibe a apoptose de células 

epiteliais alveolares [105] como também ativa a translocação nuclear de Nrf2 e expressão de 

HO-1 em células da musculatura lisa da aorta [106]. A administração de tempol nos 

camundongos expostos ao cigarro reduziu a expressão das citocinas inflamatórias (Fig. 4A- 

D). Em paralelo, ele também restaurou a expresão de IL-10 e TGF-β nos pulmões inflamados 

(Fig. 4E e F). Embora os efeitos imunomodulatórios do tempol foram descritos anteriormente 
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[28,64], os mecanismos ainda são desconhecidos, mas provavelmente envolvem vias redox 

sensíveis [15,107]. De modo geral, uma menor expressão de citocinas inflamatórias suporta a 

inibição do recrutamento leucocitário e dano tecidual em camundongos tratados com tempol e 

expostos à fumaça do cigarro. 

O tempol demonstrou anteriormente proteger os animais de lesões associadas ao 

aumento da produção de óxido nítrico e seus derivados oxidantes [108]. Esse nitróxido não 

alterou a produção de óxido nítrico pelos macrófagos RAW 264.7 expostos ao EFC (2,5%) 

(Fig. 7C). Similarmente, a concentração de nitrito no LBA dos animais expostos à fumaça do 

cigarro também se manteve constante sob tratamento com tempol (Tabela 2). Por outro lado, 

o tempol reduziu a concentração de nitrito formado por macrófagos ativados com interferon-

gama (IFN-γ) e lipopolissacarídeo (LPS) (Fig. 7D). O nitrito é um subproduto do óxido 

nítrico em condições aérobicas como também pode advir da dieta [109]. Quando o tempol é 

oxidado pelo 
•
NO2, produzido por vias dependentes da MPO ou ONOO

-
, ao cátion oxamônio, 

ocorre a regeneração do nitrito no sistema [20]. Esse mecanismo catalítico poderia, por sua 

vez, mascarar uma eventual inibição da formação de óxido nítrico pelo tempol, embora os 

nossos dados suportam que a inibiçao da nitração das proteínas (Fig. 3B e D) nos camudongos 

decorre majoritariamente ao menor influxo de neutrófilos para o pulmão (Fig. 2A e C). 

Em conjunto, nosso estudo demonstrou pela primeira vez os mecanismos 

antioxidantes e anti-inflamatórios do tempol sobre o pulmão de camundongos e macrófagos 

RAW 264.7 expostos agudamente à fumaça de cigarro. O tempol agiu em vias upstream à 

migração leucocitária e ao dano oxidativo, possivelmente ao regular sinalização redox [85,86] 

in vitro e in vivo. Nesse sentido, os estudos direcionados ao entendimento dos mecanismos 

pelos quais os nitróxidos atuam sobre cascatas de sinalização em leucócitos podem contribuir 

com o desenvolvimento futuro de novas moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesse estudo, o tempol protegeu células e tecidos contra a inflamação e estresse 

redox provocados pela exposição aguda à fumaça de cigarro, provavelmente pela ativação dos 

sistemas antioxidantes dependentes da via do Nrf2 e por reduzir migração leucocitária in vivo. 

Apesar de preliminar, esses resultados podem contribuir no desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas para processos fisiopatológicos nos quais espécies redox e 

inflamatórias estejam envolvidas. Esse fato estimula a continuidade dos estudos com o 

objetivo de identificar os mecanismos celulares e moleculares subjacentes aos efeitos do 

tempol sobre a sinalização redox, incluindo a via do Nrf2-Keap1.  
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Anexo 1 

 


