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Resumo 
 

Estudos demonstram que tanto a dieta pobre em proteínas quanto o tabagismo durante a 

gestação são prejudiciais ao feto em desenvolvimento e pós-nascimento, sendo relatado 

baixo peso ao nascer, alterações metabólicas, comprometimento renal e cardiovascular. No 

entanto, existem informações limitadas destes insultos sobre o comprometimento pulmonar, 

o que nos levou a analisar os efeitos da associação entre a desnutrição proteica e a 

exposição à fumaça de cigarro durante a gestação no desenvolvimento pulmonar da prole de 

camundongos C57BL/6. Para isto, as fêmeas grávidas foram alimentadas com: dieta padrão 

(grupo controle, GC, contendo 22% de proteína); dieta com baixo teor proteico (GRP, 

contendo 6% de proteína); dieta padrão associada à exposição a fumaça de cigarro (GFC); 

dieta com baixo teor proteico associada à fumaça de cigarro (GRFC). Após a realização dos 

protocolos experimentais, os descendentes machos de cada grupo foram divididos 

aleatoriamente em: Estudo 1, grupos GC e GRP, avaliando os recém-nascidos de 24 horas e 

31 dias após o nascimento; Estudo 2, grupos GC, GRP, GFC e GRFC, avaliando os recém-

nascidos de 24 horas após o nascimento. Foram avaliadas a massa corporal e pulmonar, o 

comprimento, a massa relativa e densidade pulmonares e coletados o sangue, o lavado 

broncoalveolar e o pulmão da prole. No estudo 1, no GRP (24 horas) houve redução nos 

valores de massa corporal e pulmonar, comprimento, massa relativa e densidade pulmonar, 

maior peroxidação lipídica, estresse oxidativo e inflamação e alterações no parênquima 

pulmonar quando comparado ao GC. No GRP com 31 dias, houve redução dos valores de 

massa corporal e pulmonar, aumento do estresse oxidativo e inflamação, modificações na 

histoarquitetura pulmonar, comparado ao GC. No estudo 2, houve interação entre a dieta 

com restrição proteica e exposição à fumaça de cigarro comprometendo a massa corporal e 

pulmonar, o comprimento, a massa relativa e densidade pulmonares, o parênquima 

pulmonar, o estresse oxidativo e inflamação nos grupos GRP, GFC e GRFC quando 

comparados ao GC. Observou-se aumento da expressão gênica de NF-κB e IL-1beta no 

GRP e GRFC comparados ao GFC, e também de MMP-9 no GFC e GRFC comparados ao 

GRP. Concluimos que à restrição proteica e exposição à fumaça do cigarro influenciam o 

peso ao nascer, portanto podem alterar o desenvolvimento pulmonar da prole como 

consequência dos processos inflamatórios e estresse oxidativo no parênquima pulmonar.  

 

Palavras-Chave: Programação Fetal; Restrição Proteica, Fumaça de Cigarro, Pulmão, 

Inflamação. 



 

 

Abstract 

Studies show that both a low-protein diet and smoking during pregnancy are harmful to 

the developing and post-natal fetus, with low birth weight, metabolic changes, renal and 

cardiovascular impairment being reported. However, there is limited information from 

these insults on lung involvement, which led us to analyze the effects of the association 

between protein malnutrition and exposure to cigarette smoke during pregnancy on lung 

development in the offspring in C57BL/6 mice. For this, the pregnant females were fed 

with: standard diet (control group, GC, containing 22% protein); low-protein diet (GRP, 

containing 6% protein); standard diet associated with exposure to cigarette smoke 

(GFC); low-protein diet associated with cigarette smoke (GRFC). After carrying out the 

experimental protocols, the male offspring of each group were randomly divided into: 

Study 1, GC and GRP groups, evaluating the newborns at 24 hours and 31 days after 

birth; Study 2, GC, GRP, GFC and GRFC groups, evaluating newborns 24 hours after 

birth. Body and lung mass, length, relative lung mass and density were evaluated and 

blood, bronchoalveolar lavage and lung from the offspring were collected. In study 1, in 

the GRP (24 hours) there was a reduction in the values of body and lung mass, length, 

relative mass and lung density, greater lipid peroxidation, oxidative stress and 

inflammation and changes in the lung parenchyma when compared to the CG. In the 31-

day GRP, there was a reduction in body and lung mass values, an increase in oxidative 

stress and inflammation, and changes in lung histoarchitecture, compared to the CG. In 

study 2, there was an interaction between the protein-restricted diet and exposure to 

cigarette smoke, compromising body and lung mass, length, relative lung mass and 

density, lung parenchyma, oxidative stress and inflammation in the GRP, GFC and 

GRFC when compared to GC. There was an increase in the gene expression of NF-κB 

and IL-1beta in GRP and GRFC compared to GFC, and also of MMP-9 in GFC and 

GRFC compared to GRP. We conclude that protein restriction and exposure to cigarette 

smoke influence birth weight. Therefore, suggesting that it may alter the lung 

development of the offspring as a consequence to inflammatory processes and oxidative 

stress in the lung parenchyma. 

Keywords: Fetal Programming; Protein Restriction, Cigarette Smoke, Lungs, 

Inflammation. 
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1. Introdução 

A nutrição materna influencia o desenvolvimento de órgãos e tecidos na vida 

adulta e uma desnutrição fetal pode induzir adaptações fisiológicas ou metabólicas 

podendo estar relacionadas ao desenvolvimento de doenças crônicas (BARKER, 1998; 

HALES; BARKER, 2001). A restrição proteica faz com que a massa corporal ao nascer 

seja reduzida indicando um grau de comprometimento do desenvolvimento uma vez 

que, quando desafiados por circunstâncias adversas, os mamíferos em desenvolvimento 

recrutam mecanismos adaptativos para proteger o crescimento, especialmente de órgãos 

vitais (COSTA; PIRES; NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et al., 

2016). 

Além de cada órgão ter o seu período crítico de desenvolvimento, alguns órgãos 

completam a sua formação somente após o nascimento (LANGLEY-EVANS, 2015). 

Um exemplo de órgão desse tipo é o pulmão, que em mamíferos têm função primária, 

descrita na literatura, de captar o oxigênio e eliminar o dióxido de carbono do 

organismo e o seu desenvolvimento foi descrito em 5 estágios evolutivos – o estágio 

embrionário, pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar (Figura 3) (CHEN; 

ZOSKY, 2017; HERRIGES; MORRISEY, 2014; MULLASSERY; SMITH, 2015).   

O tabagismo durante a gravidez é um hábito frequente, podendo afetar não só o 

sistema metabólico das mães, mas também pode afetar o feto e seu desenvolvimento 

pós-natal (PEIXOTO; MOURA; OLIVEIRA; YOUNES-RAPOZO et al., 2018). Os 

efeitos em curto prazo do tabagismo na gravidez, incluem o aborto espontâneo, o baixo 

peso ao nascer, o parto prematuro e a morte perinatal (DRUMMOND; BARAVALLE-

EINAUDI; LEZMI; VIBHUSHAN et al., 2017). Alguns estudos estabeleceram a 

associação entre o tabagismo materno e as consequências para a saúde em longo prazo 

na prole, incluindo a obesidade, as doenças renais e as doenças cardiovasculares 

(PEIXOTO; MOURA; OLIVEIRA; YOUNES-RAPOZO et al., 2018). 

Os agentes tóxicos presentes na fumaça de cigarro (FC) levam ao 

desenvolvimento de complexo sistema antígeno-anticorpo, esse por sua vez pode 

potencializar o surgimento de lesões periféricas e pulmonares (ZUO; HE; SERGAKIS; 

KOOZEHCHIAN et al., 2014). A FC está associada a ativação de células inflamatórias, 

a liberação de citocinas pró-inflamatórias e a restrição de mediadores anti-inflamatórios 

(BOZINOVSKI; ANTHONY; VLAHOS, 2014). Dessa forma, a inflamação sistêmica 
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induzida pela exposição à FC é caracterizada pelo aumento de moléculas inflamatórias 

circulantes, tais como proteínas de fase aguda e citocinas pró-inflamatórias (FILHO, 

2017; WIECZFINSKA; SITAREK; SKALA; KOWALCZYK et al., 2019). 

A FC é uma mistura complexa de 7,000 componentes químicos tais como, os 

radicais livres e outros oxidantes, que têm o potencial de induzir ao dano tecidual 

(DALRYMPLE; ORDONEZ; THORNE; DILLON et al., 2015); (WESTRA; 

SCHLAGE; HENGSTERMANN; GEBEL et al., 2013). A FC tem a capacidade de 

gerar espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio (ERN) que serão capazes de 

promover um dano oxidativo biológico nas moléculas tais como o ácido 

desoxirribonucléico (DNA), proteínas e ácidos graxos poliinsaturados das membranas 

celulares (BINDOLI; RIGOBELLO, 2013; RAHAL; KUMAR; SINGH; YADAV et al., 

2014). Entretanto, nosso organismo disponibiliza um sistema de defesa antioxidante 

constituído por enzimas antioxidantes como a superóxido dismutases (SOD), catalase 

(CAT) e glutationa peroxidase (GPX) que agem neutralizando o ânion O2
-, H2O2 e 

lipoperóxidos, respectivamente. Todavia, quando ocorre um desequilíbrio entre a 

produção das EROs e a uma depleção do sistema antioxidante, teremos um quadro 

denominado de estresse oxidativo (ASANO; HORINOUCHI; MAI; SAWADA et al., 

2012; BIRBEN; SAHINER; SACKESEN; ERZURUM et al., 2012; GAURAV; 

VARASTEH; WEAVER; JACOBSON et al., 2017; RAHMAN, 2007) 

A associação entre a restrição proteica e a exposição à fumaça de cigarro 

contribuem para o desenvolvimento de um quadro exacerbado na resposta inflamatória 

e no processo redox em diversos órgãos vitais com consequente surgimento de algumas 

comorbidades no organismo vivo. Todavia, não há estudos in vivo que avaliem a 

associação dos efeitos da programação fetal a partir da restrição proteica e a exposição à 

fumaça de cigarro durante o período gestacional e sua relação com a organogênese 

pulmonar, bem como a inflamação e o desequilíbrio redox. Portanto, realizar estudos 

experimentais que busquem avaliar os mecanismos envolvidos na programação fetal a 

partir da restrição proteica e a exposição à fumaça de cigarro gestacional determinando 

sua influência na formação e no desenvolvimento pulmonar são de grande relevância 

para comunidade acadêmica e a população em geral. 



 

26 

 

2. Revisão Bibliográfica   

2.1. Programação fetal  

O período de desenvolvimento intrauterino representa uma fase de alta 

vulnerabilidade tanto para a gestante como para embrião/feto e, portanto, é sensível a 

insultos tanto nutricionais tais como: desnutrição e obesidade, deficiências de 

micronutrientes como vitamina D e ferro, quanto a agentes químicos ambientais 

(INDRIO; MARTINI; FRANCAVILLA; CORVAGLIA et al., 2017; MERICQ; 

MARTINEZ-AGUAYO; UAUY; INIGUEZ et al., 2017). Os efeitos desencadeados 

podem variar conforme o tipo e o tempo de exposição a tal insulto, desde de baixo peso 

ao nascimento, alterações no desenvolvimento e a maior susceptibilidade a doenças na 

vida adulta (LANGLEY-EVANS; MCMULLEN, 2010). Tais efeitos, que ocorrem em 

resposta ao agente estressor, tem início a partir de mudanças na expressão/regulação da 

expressão gênica de vias de sinalização que atuam durante o período de morfogênese, 

acarretando em alterações morfofisiológicas e afetando de modo irreversível o 

funcionamento dos órgãos e sistemas do organismo (OESTREICH; MOLEY, 2017; 

QASEM; YABLONSKI; LI; TANG et al., 2012).  

Essas respostas adaptativas frente a insultos durante o período pré e/ou perinatal 

são coletivamente denominadas de Programação Fetal (PF) ou “thrifty phenotype 

hypothesis” (hipótese do fenótipo poupador) (BARKER; WINTER; OSMOND; 

MARGETTS et al., 1989; HALES; BARKER, 2001). Um dos primeiros pesquisadores 

a demonstrar a associação entre insultos maternos durante a gestação e o aumento de 

casos de doenças nos descendentes foi o epidemiologista inglês David Barker, com 

estudos epidemiológicos na Inglaterra e no País de Gales demonstrando uma associação 

entre baixo peso ao nascer e as doenças cardiovasculares como a hipertensão, o infarto 

do miocárdio e o acidente vascular cerebral na idade adulta (BARKER; MEADE; 

FALL; LEE et al., 1992). Tal hipótese foi confirmada por estudos epidemiológicos 

também em outros países, os quais demonstraram que o feto pode ser programado para 

outras doenças crônicas que não cardiovasculares, como o diabetes mellitus tipo 2 ou a 

síndrome metabólica (BARKER, 1995; 1998; 2000; BARKER; BULL; OSMOND; 

SIMMONDS, 1990; BARKER; GELOW; THORNBURG; OSMOND et al., 2010; 

BARKER; HALES; FALL; OSMOND et al., 1993; HALES; BARKER; CLARK; COX 

et al., 1991). (Figura 1). 
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Figura 1. Adaptações fetais à desnutrição: uma estrutura (BARKER, 1998) 

 

Atualmente, a hipótese de que as condições ambientais intrauterinas são capazes 

de influenciar o estabelecimento de doenças na idade adulta é conhecida como 

“Developmental Origins of Health and Disease Hypothesis” (DOHaD)  ou “hipótese 

das origens desenvolvimentistas da saúde e doença” estabelecendo que eventos 

ocorridos em períodos de rápido crescimento, como o desenvolvimento intrauterino são 

“memorizados” pelo organismo em desenvolvimento levando à formação de um 

indivíduo com “fenótipo adaptado” (JAZWIEC; SLOBODA, 2019; LANGLEY-

EVANS; MCMULLEN, 2010). 

Uma das características mais interessantes e significativas da programação fetal 

é a evidência de que as adaptações ao ambiente intrauterino podem ser passadas ao 

longo de várias gerações, com os descendentes não expostos diretamente ao fator 

estressor, principalmente através das chamadas alterações epigenéticas (JASAREVIC; 
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BALE, 2019; MARCINIAK; PATRO-MALYSZA; KIMBER-TROJNAR; 

MARCINIAK et al., 2017; WHITEMAN; GOSWAMI; SALIHU, 2017). 

Os eventos epigenéticos estão relacionados com a plasticidade do organismo 

perante estímulos adversos, capazes de alterar permanentemente a estrutura e a função 

específica de órgãos e sistemas, desempenhando, portanto, um papel importante no 

desenvolvimento e sendo essenciais para a programação correta da expressão dos genes 

(DESAI; JELLYMAN; ROSS, 2015; PARK; KIM; LEE; KIM, 2017). Processos 

epigenéticos, como metilação do DNA (e desmetilação), acetilação, modificações de 

histonas e RNAs não codificantes, como microRNAs, podem induzir mudanças 

hereditárias na expressão gênica sem que tenha havido alteração na sequência genética, 

podendo o epigenoma, ser considerado um registro molecular de eventos que se 

acumulam ao longo da vida de um organismo (CHAUDHARY; NAKKA; MAULIK; 

CHATTOPADHYAY, 2012; DESAI; JELLYMAN; ROSS, 2015; DUNFORD; 

SANGSTER, 2017; MARCINIAK; PATRO-MALYSZA; KIMBER-TROJNAR; 

MARCINIAK et al., 2017; PARK; KIM; LEE; KIM, 2017). 

2.2. Programação Fetal por Restrição Proteica Materna  

Durante a gestação, o feto em desenvolvimento depende totalmente da mãe e do 

ambiente materno para suprir suas necessidades nutricionais e torna-se quase 

inquestionável afirmar que a nutrição materna influencia a saúde fetal e o resultado da 

gravidez (FLEMING, T.; WATKINS, A.; VELAZQUEZ, M.; MATHERS, J. et al., 

2018; LINDSAY; BUSS; WADHWA; ENTRINGER, 2019) 

Em uma das poucas oportunidades de se avaliar a influência de fatores externos 

sobre o desenvolvimento humano, um evento histórico demonstrou o impacto da 

restrição alimentar sobre os filhos de mulheres expostas a um período de escassez 

alimentar durante o cerco alemão à Holanda ao final da 2ª Guerra Mundial (1944-1945), 

o episódio conhecido como Inverno da Fome Holandesa (Dutch Hunger Winter), onde o 

consumo alimentar foi limitado a 400-800 calorias/dia, inclusive para gestantes. Na vida 

adulta, esses indivíduos cujas mães sofreram restrição alimentar, apresentaram padrões 

diferenciados de composição corporal dependendo da fase da gestação em que haviam 

sido expostos à desnutrição materna. Caso a mãe tivesse sofrido desnutrição durante o 

último trimestre da gestação, esse grupo apresentava uma baixa incidência de 
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obesidade. No entanto, se a desnutrição tivesse ocorrido no primeiro trimestre da 

gestação, a incidência de obesidade aumentava significativamente. Com isso, os autores 

demonstraram que, além do impacto negativo da desnutrição materna sobre a prole, seus 

efeitos dependem do período gestacional em que o insulto ocorreu. Esse evento, embora 

trágico, forneceu dados científicos sobre os efeitos da restrição alimentar intrauterina 

sobre a saúde humana (CARPINELLO; DECHERNEY; HILL, 2018; SCHULZ, 2010). 

Durante o período gestacional, recomenda-se aumentar a ingestão proteica para 

suprir a demanda adicional de nitrogênio exigida tanto pela mãe, quanto pelo embrião 

em formação. Por tais motivos, o modelo de programação fetal a partir da restrição 

proteica na dieta oferecida a gestantes e/ou lactantes é um dos mais utilizados na 

pesquisa científica (FLEMING; WATKINS; SUN; VELAZQUEZ et al., 2015; 

HERRING; BAZER; JOHNSON; WU, 2018; LANGLEY-EVANS; MCMULLEN, 

2010; SEMBA, 2016). Dessa forma, o ambiente oferecido ao início do desenvolvimento 

pode determinar a função metabólica e fisiológica ao longo da vida pelo remodelamento 

de órgãos e tecidos. (JAHAN-MIHAN; RODRIGUEZ; CHRISTIE; SADEGHI et al., 

2015; LANGLEY-EVANS, 2015) (Figure 2). 
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Figura 2. Os efeitos de programação de um ambiente inadequado no útero no crescimento precoce e no 

desenvolvimento consecutivo da síndrome metabólica (Adaptada de LANGLEY-EVANS, 2015). 

 

Diversos estudos epidemiológicos com restrição proteica no período gestacional 

mostraram os diferentes efeitos em diferentes órgãos como: alterações das ilhotas de 

Langerhans no pâncreas, tornando o processamento da glicose (intolerância) 

insuficiente e culminando com o aparecimento do diabetes mellitus tipo 2 (BERENDS; 

FERNANDEZ-TWINN; MARTIN-GRONERT; CRIPPS et al., 2013; SZLAPINSKI; 

KING; RETTA; YEO et al., 2019), as alterações na estrutura e funcionamento renal 

devido a um menor número de néfrons no rim (AL-ODAT; CHEN; CHAN; AMGAD et 

al., 2014; COSTA; PIRES; NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et 
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al., 2016), menor número de ovócitos nas fêmeas e dos fetos (GUZMAN; GARCIA-

BECERRA; AGUILAR-MEDINA; MENDEZ et al., 2014; WINSHIP; GAZZARD; 

CULLEN MCEWEN; BERTRAM et al., 2018), proporção celular alterada entre os 

tipos celulares do fígado (MORAES; REBELATO; AMARAL; RESENDE et al., 

2014), alterações nos padrões de sono e ansiedade (MORAES; REBELATO; 

AMARAL; RESENDE et al., 2014), disfunção cardíaca patológica e disfunção vascular 

(CATTA-PRETA; OLIVEIRA; MANDARIM-DE-LACERDA; AGUILA, 2006; 

CHISAKA; MOGI; NAKAOKA; KAN-NO et al., 2016; MEYER; LUBO, 2007; 

SILVA-JUNIOR; AGUILA; MANDARIM-DE-LACERDA, 2011) e a redução na 

produção de colágeno na pele (YAMANE; KONNO; IWATSUKI; OISHI, 2018).  

Poucos estudos buscam relacionar a programação fetal por restrição proteica e os 

efeitos no pulmão, contudo, as observações mostraram um menor número de alvéolos 

pulmonares e atraso no seu desenvolvimento, todavia, cabe salientar que o modelo de 

restrição utilizado ofereceu 8% ou 9% de conteúdo proteico e a linhagem utilizada foi 

ratos Wistar ou  Sprague Dawley (HERRIGES; MORRISEY, 2014; LIU; LIN; TIAN; 

MIAO et al., 2014; MULLASSERY; SMITH, 2015; ZANA-TAIEB; AUBELLE; EL 

AYOUBI; LOPEZ et al., 2013). Para o nosso estudo, a fim de garantir o aparecimento 

dos efeitos da programação fetal e baseando na metodologia de um estudo anterior 

(COSTA; PIRES; NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et al., 2016), 

optou-se por adotar o modelo mais severo de restrição proteica, a 6% e com 

camundongos da linhagem C57BL/6, pois esses são mais susceptíveis aos danos 

oriundos da exposição à fumaça de cigarro. 

Cada órgão possui um período crítico de desenvolvimento, e alguns 

especificamente completarão sua formação, somente após o nascimento (LANGLEY-

EVANS, 2015). Como exemplo, em roedores, temos o pulmão que, conclui a sua 

morfogênese aproximadamente a partir dos 30 dias de idade (CHEN; ZOSKY, 2017; 

SCHITTNY, 2017; WARBURTON; EL-HASHASH; CARRARO; TIOZZO et al., 

2010). Portanto, as alterações verificadas nos diferentes órgãos afetados estão também 

relacionadas ao tempo de exposição e o período o qual a restrição ocorreu em estudos 

de modelos experimentais ou clínicos (LANGLEY-EVANS, 2015; LANGLEY-

EVANS; MCMULLEN, 2010). 
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2.3. Desenvolvimento Pulmonar  

Nos últimos anos, busca-se entender os efeitos da programação fetal sobre o 

desenvolvimento pulmonar na vida intrauterina e pós-natal. Alguns estudos 

epidemiológicos demonstraram uma associação entre o peso ao nascer e a função 

pulmonar pós-natal (GORTNER; MISSELWITZ; MILLIGAN; ZEITLIN et al., 2011; 

GOYAL; VAN-WICKLE; GOYAL; LONGO, 2015; ZANA-TAIEB; BUTRUILLE; 

FRANCO-MONTOYA; LOPEZ et al., 2013). 

Em mamíferos, os pulmões são órgãos respiratórios complexos situados no tórax 

e separados um do outro pelo mediastino, cuja função primária é captar o oxigênio para 

o organismo e eliminar o dióxido de carbono do organismo. Embora o processo seja 

elementar, para obter máxima performance há de se ultrapassar múltiplas barreiras 

(CHOI; IICH; LEE, 2016; HERRIGES; MORRISEY, 2014). 

2.3.1.  Estágios do desenvolvimento pulmonar 

 O desenvolvimento pulmonar foi descrito em 5 estágios de desenvolvimento - os 

estágios embrionário, pseudoglandular, canalicular, sacular e alveolar (MULLASSERY; 

SMITH, 2015) (Figura 3). 
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Figura 3. Os estágios do desenvolvimento pulmonar. (A) A estrutura pulmonar primitiva emerge como o 

sulco laringotraqueal da superfície ventral do membro anterior primitivo com 5 semanas de gestação no 

ser humano. (B) A traqueia primitiva se separa dorsoventralmente do esôfago primitivo, à medida que os 

dois ramos brônquicos primários surgem dos aspectos laterais do sulco laringotraqueal às 5 ou 6 

semanas de gestação no ser humano. (C) A laringe e a traqueia embrionárias com os dois ramos 

brônquicos primários são separadas dorsoventralmente do esôfago embrionário às 6 semanas em 

humanos. (D) Os brônquios lobares primitivos que se ramificam dos brônquios primários às 7 semanas 

no ser humano. (E) Uma representação esquemática das vias aéreas a termo no ser humano 

(MULLASSERY; SMITH, 2015) 
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2.3.2. Estágio embrionário (4 – 7 semanas de gestação 

humana; 9,5 – 12 dias embrionários em camundongos) 

 O desenvolvimento pulmonar começa na terceira semana de gestação com o 

crescimento externo de um pequeno divertículo da parede ventral do membro anterior 

denominado divertículo respiratório primitivo ou brotamento pulmonar. Isso se estende 

na direção caudal e ventral até o mesoderma circundante, crescendo anterior e 

paralelamente ao esôfago primitivo. Após alguns dias, a região do divertículo se fecha 

com o único implante luminal remanescente no local da futura faringe e laringe. No 28º 

dia de gestação, o divertículo respiratório bifurca-se em brônquicos primários direito e 

esquerdo (tronco principal). A ramificação continua e por volta da quinta semana, os 

brônquios secundários são produzidos. Por último, uma terceira ramificação ocorre 

durante a sexta semana de gestação, produzindo 10 brônquios terciários à direita e oito à 

esquerda. Os componentes vasculares do sistema respiratório também começam a se 

desenvolver com as artérias pulmonares formando ramos do sexto arco aórtico, 

enquanto as veias pulmonares emergem do coração em desenvolvimento. O broto 

pulmonar primitivo é revestido por epitélio derivado da endoderme, que se tornará o 

epitélio que reveste as vias aéreas e os alvéolos. Os brotos do pulmão crescem para as 

células codificantes adjacentes que se diferenciam nos vasos sanguíneos, músculo liso, 

cartilagem e outros tecidos conjuntivos. O neuroectoderma, eventualmente, dará origem 

à inervação do pulmão (BURRI, 1984; DAVIS; MYCHALISKA, 2013; HERRIGES; 

MORRISEY, 2014; MULLASSERY; SMITH, 2015; NIKOLIC; SUN; RAWLINS, 

2018; SCHITTNY, 2017; WARBURTON; EL-HASHASH; CARRARO; TIOZZO et 

al., 2010). 

2.3.3. Estágio Pseudoglandular (5 – 17 semanas de gestação 

humana; 12 – 16,5 dias embrionários em camundongos) 

 No estágio pseudoglandular, o pulmão é composto por múltiplos túbulos 

epiteliais cercados por extensas regiões de mesênquimas cubóides, essas regiões 

promovem uma aparência glandular exócrina (daí a nomenclatura) (DAVIS; 

MYCHALISKA, 2013; SCHITTNY, 2017). A taxa de proliferação celular aumenta 

durante esse estágio e, na semana 16 pós-concepção, todas as divisões brônquicas são 

concluídas com crescimento adicional ocorrendo apenas pelo alongamento e 
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alargamento das vias aéreas existentes. No entanto, essa estrutura de árvore respiratória 

primitiva cheia de líquido é muito imatura para suportar trocas gasosas eficientes. O 

sistema arterial intrapulmonar desenvolve ramificação paralelamente aos túbulos 

brônquicos. O epitélio respiratório começa a diferir, com cílios aparecendo nas vias 

aéreas proximais e cartilagens, desenvolvendo-se para apoiar as vias aéreas. 

Simultaneamente, o fechamento das dobras pleuroperitoneais é concluído (DAVIS; 

MYCHALISKA, 2013; HERRIGES; MORRISEY, 2014; MULLASSERY; SMITH, 

2015; SCHITTNY, 2017). 

2.3.4. Estágio Cananicular (16 – 26 semanas de gestação 

humana; 16,5 – 17,5 dias embrionários em camundongos) 

A parte cranial do pulmão se desenvolve mais rapidamente que a parte caudal, 

resultando em sobreposição parcial entre esse estágio e o estágio anterior. Durante o 

estágio canalicular, os leitos capilares se expandem rapidamente em diâmetro e 

comprimento, acompanhada de vascularização e angiogênese ao longo das vias aéreas, 

iniciando o primeiro passo crítico na formação das regiões de trocas gasosas do pulmão. 

O crescimento maciço dos capilares resulta em afinamento em uma população de 

células epiteliais sobrepostas, estreitando a interface ar-sangue e diferenciando-se em 

pneumócitos tipo I, que compõem a parede alveolar. Os bronquíolos terminais são então 

divididos em bronquíolos respiratórios e ductos alveolares, e as células epiteliais das 

vias aéreas são diferenciadas em células escamosas periféricas e células cuboidais 

proximais concluindo o desenvolvimento em nível dos bronquíolos terminais com seus 

ácinos associados (BURRI, 1984; DAVIS; MYCHALISKA, 2013; SCHITTNY, 2017; 

WARBURTON; EL-HASHASH; CARRARO; TIOZZO et al., 2010). 

2.3.5. Estágio Sacular ou Terminal Sacular (24 – 38 

semanas de gestação humana; 17,5 dias embrionários ao 4 

dias pós-nascimento em camundongos) 

 Os aglomerados terminais de túbulos e brônquios acinares dilatam-se e 

expandem-se em sacos e ductos alveolares transitórios, formando uma rede complexa, 

com uma redução acentuada do tecido mesenquimal circundante (SCHITTNY, 2017; 

WARBURTON; EL-HASHASH; CARRARO; TIOZZO et al., 2010). Em 24 semanas, 
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existe uma distância da membrana alvéolo-capilar suficientemente fina (0,6 mm) para 

participar das trocas gasosas, com a eficácia das trocas sendo determinada além deste 

ponto pela área total da superfície disponível para trocas. Ao final desse estágio, três 

gerações adicionais de ductos alveolares se formaram e as vias aéreas condutoras 

desenvolveram células mucosas e ciliadas. Além disso, nessa fase, as células epiteliais 

alveolares (AECs) são mais claramente diferenciadas em pneumócitos escamosos 

maduros do tipo I e pneumócitos secretórios arredondados do tipo II, portadores de 

corpos lamelares que contêm o surfactante. Além disso, a rede linfática no tecido 

pulmonar torna-se bem desenvolvida durante esse estágio. A parede espessa desses 

sacos, também chamada septos primários, compreende o revestimento de células 

epiteliais em ambos os lados de um núcleo de tecido conjuntivo, dentro do qual existe 

uma dupla rede paralela de capilares. No final desse estágio, o pulmão fetal pode apoiar 

as trocas aéreas em neonatos humanos nascidos prematuramente. A maturação da 

síntese e secreção de surfactante é um fator-chave para determinar se o pulmão do 

recém-nascido pode sustentar as trocas gasosas sem colapsar (atelectasia) (DAVIS; 

MYCHALISKA, 2013; HASHIMOTO; NAKANO; SINGH; KATYAL, 2002; 

HERRIGES; MORRISEY, 2014; SCHITTNY, 2017; WARBURTON; EL-HASHASH; 

CARRARO; TIOZZO et al., 2010). 

2.3.6. Estágio Alveolar (36 semanas de gestação humana a 8 

anos de idade; 4 – 31 dias pós-nascimento em camundongos) 

 A alveolarização é o último passo do desenvolvimento pulmonar. A maioria da 

superfície de troca gasosa é formada durante essa etapa. Essa etapa se caracteriza pela 

formação de septos alveolares secundários que dividem os ductos e sacos terminais em 

ductos e alvéolos “verdadeiros”. As redes capilares duplas se fundem, tornando-se uma 

rede capilar única, com cada capilar sendo exposto simultaneamente a pelo menos dois 

alvéolos. A superfície de trocas gasosas diminui para alguns nanômetros. As células 

tipo I e tipo II aumentam em número, mas apenas as células tipos II estão proliferando 

ativamente, sugerindo que as células tipo I são derivadas de células tipo II. Quando a 

alveolarização está completa aos 8 anos de idade, ocorre um maior crescimento 

pulmonar aumentando o tamanho alveolar (KHO; BHATTACHARYA; MECHAM; 
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HONG et al., 2009; MULLASSERY; SMITH, 2015; SCHITTNY, 2017; 

WARBURTON; EL-HASHASH; CARRARO; TIOZZO et al., 2010). 

2.4. O impacto do desenvolvimento pulmonar anormal 

 A via aérea é desenvolvida sequencialmente por ramificação precoce do tubo 

epitelial e, posteriormente, pela septação de sacos de ar terminais. A vasculatura 

pulmonar se desenvolve no mesênquima pulmonar em associação com a morfogênese 

epitelial (LU; LOO, 2015; SCHITTNY, 2017; STORM VAN'S GRAVESANDE; 

OMRAN, 2005). As vias aéreas e o músculo liso vascular também se desenvolvem 

durante o início da morfogênese. Anormalidades nesses processos de desenvolvimento 

resultam em estrutura pulmonar anormal, deficiência nas trocas gasosas e a insuficiência 

respiratória neonatal. Exemplos clínicos dessa interrupção do crescimento pulmonar 

normal incluem malformação adenomatóide cística do pulmão, displasia 

broncopulmonar (DBP) (uma sequência de parto prematuro em humanos) e hipoplasia 

do pulmão (observada na hérnia diafragmática congênita (HDC), uma deformidade ao 

nascimento, como fibrose cística). Displasias pulmonares mais sutis que não são letais 

aos neonatos, podem surgir mais tardiamente, como sibilo asmático e talvez 

predisposição ao início precoce da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

(MULLASSERY; SMITH, 2015; WARBURTON; EL-HASHASH; CARRARO; 

TIOZZO et al., 2010). Um dos exemplos mais claros de como o desenvolvimento 

precoce pode afetar não apenas a organogênese pulmonar, mas também a saúde em 

longo prazo é a discinesia ciliar encontrada na síndrome de Kartagener, também 

conhecida como discinesia ciliar primária, caracterizada por um distúrbio autossômico 

recessivo caracterizado por uma tríade de bronquiectasias, dextrocardia / situs inversus e 

sinusite, com motilidade ciliar defeituosa como causa subjacente, os pacientes com a 

síndrome geralmente apresentam múltiplos episódios de infecção do trato respiratório e 

exacerbação de bronquiectasias devido à fraca depuração mucociliar. (HERRIGES; 

MORRISEY, 2014; LU; LOO, 2015; MULLASSERY; SMITH, 2015; SCHITTNY, 

2017; STORM VAN'S GRAVESANDE; OMRAN, 2005; WARBURTON; EL-

HASHASH; CARRARO; TIOZZO et al., 2010). Portanto, compreender o 

desenvolvimento e a fisiologia do desenvolvimento pulmonar fetal e neonatal é 

importante e a transição do suporte placentário para o pulmonar compreende uma 
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sucessão de processos que devem ser finamente coordenados para uma transição bem-

sucedida. 

2.5. O sistema respiratório 

O sistema respiratório é subdividido em dois maiores componentes: a porção 

condutora e a porção respiratória (Figura 4). A porção condutora é composta de 

cavidade nasal, cavidade oral, nasofaringe, faringe, laringe, traqueia, brônquios 

primários, brônquios secundários (brônquios lobares), brônquios terciários (brônquios 

segmentares), bronquíolos e bronquíolos terminais. Essas estruturas transportam, 

filtram, umedecem e aquecem o ar inspirado antes de alcançar a porção respiratória dos 

pulmões. A porção respiratória é composta de bronquíolos respiratórios, ductos 

alveolares, sacos alveolares e alvéolos (Figura 5). Com o decorrer da ramificação dos 

bronquíolos respiratórios, o número de alvéolos aumenta. Posterior às ramificações, 

cada bronquíolo respiratório termina em um ducto alveolar (GARTNER; HIATT, 

2014). O epitélio respiratório, um epitélio pseudo-estratificado cilíndrico ciliado, é 

composto por seis tipos celulares: células caliciformes, células cilíndricas ciliadas, 

células basais, células em escova, células serosas e células do sistema neuroendócrino 

difuso e estão em contato com a lâmina basal (GARTNER; HIATT, 2014).  
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Figura 4. Esquema anatômico do Sistema Respiratório. Estão destacadas as porções condutora e 

respitória (Adaptado de Anatomia em foco, 2022 – Disponível em: 

https://www.anatomiaemfoco.com.br/sistema-respiratorio/). 
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Figura 5. Esquema anatômico do pulmão e dos alvéolos. (Adaptado de SCHITTNY, 2017). 

 

 Os alvéolos têm forma de casulo com aproximadamente 200 μm de diâmetro, 

reunidos em sacos alveolares e representam a unidade funcional e estrutural primária do 

sistema respiratório, porque suas delgadas paredes permitem a troca de CO2 por O2 

entre o ar contido em seus espaços e o sangue nos capilares adjacentes. As regiões entre 

alvéolos adjacentes são os septos interalveolares, ocupados por um extenso leito capilar 

composto por capilares contínuos. O tecido conjuntivo do septo interalveolar é rico em 

fibras elásticas e fibras de colágeno tipo III. As paredes dos alvéolos são compostas 

pelas células endoteliais, pneumócitos tipo I, pneumócitos tipo II e macrófagos 

alveolares (Figura 6) (GARTNER; HIATT, 2014).  
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Figura 6. Esquema de um alvéolo pulmonar. (Adaptado de Toxicologia Aplicada, 2015 - http://ltc-

ead.nutes.ufrj.br/toxicologia/mII.fisi.htm). 

 

 Os pneumócitos do tipo I revestem cerca de 90% da superfície alveolar e 

constituem 40% da população das células totais das vias aéreas inferiores. Por essa 

razão, a principal função atribuída a essas células é estrutural. Os pneumócitos tipo II 

junto com as células do tipo I constituem cerca de 60% da população alveolar, 

recobrindo de 5 a 10% da superfície dos alvéolos. A principal função descrita para o 

pneumócito do tipo II é a produção do surfactante pulmonar, uma mistura lipoproteica 

com propriedades tensoativas e a participação no reparo do epitélio alveolar após a 

destruição dos pneumócitos do tipo I. Além disso, é descrito que os pneumócitos tipo II 

são capazes de reconhecer e responder à presença de lipopolissacarídeo (LPS), 

sugerindo que essas células podem desempenhar um papel na resposta pulmonar a 

agentes patogênicos (CORVOL; FLAMEIN; EPAUD; CLEMENT et al., 2009). 

http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/toxicologia/mII.fisi.htm
http://ltc-ead.nutes.ufrj.br/toxicologia/mII.fisi.htm
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 Através dos poros de Kohn ocorrem trocas de materiais entre os alvéolos 

possibilitando a passagem de macrófagos, que se encontram aderidos frouxamente aos 

pneumócitos. No pulmão, macrófagos alveolares residentes estão continuamente 

encontrando substâncias inaladas devido à sua posição exposta na luz alveolar (Figura 

7). Para evitar danos às células do tipo I e tipo II em resposta à antígenos inofensivos, 

eles são mantidos em um estado quiescente, produzindo poucas citocinas inflamatórias 

e exibindo uma atividade fagocítica reduzida, como evidenciado pela expressão do 

receptor fagocítico CD11b (HUSSELL; BELL, 2014). Além disso, os macrófagos 

alveolares suprimem ativamente a indução da resposta imune adaptativa através dos 

seus efeitos nas células T e células dendríticas (DCs) do alvéolo e do insterstício, eles 

ainda aderem às células epiteliais alveolares (AECs) na parede alveolar sendo separadas 

por uma distância de apenas 0,2 a 0,5 μm das DCs intersticiais (BHATTACHARYA; 

WESTPHALEN, 2016; FAN; FAN, 2018). Nos camundongos onde há a depleção de 

macrófagos, as DCs têm claramente reforçadas a sua função de apresentação de 

antígenos quando misturadas com DCs in vitro, macrófagos alveolares suprimem a 

ativação das células T através da liberação de óxido nítrico (principalmente em 

roedores), prostaglandinas, interleucina-10 (IL-10), e fator de crescimento 

transformante β (TGF-β) (HUSSELL; BELL, 2014; LAMBRECHT, 2006). 
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Figura 7. Esquema representativo do processo e recrutamento de macrófagos alveolares na inflamação. 

(Adaptado de (LAMBRECHT, 2006)). 

 

2.6.  Programação Fetal (PF) e Fumaça de Cigarro (FC) 

As evidências indicam que além da nutrição materna para o desenvolvimento do 

feto, também é inegável a importância ambiental ao qual a mãe está inserida na indução 

de distúrbios metabólicos durantes os períodos de grande plasticidade (vida intrauterina 

e/ou lactação) (FLEMING, T.; WATKINS, A.; VELAZQUEZ, M.; MATHERS, J. et 

al., 2018).   

A exposição à fumaça do cigarro (FC) durante a gestação e lactação pode causar 

um prejuízo no desenvolvimento do embrião, principalmente relacionado com a função 

pulmonar (DRUMMOND; BARAVALLE-EINAUDI; LEZMI; VIBHUSHAN et al., 

2017). Dados epidemiológicos mostraram que o tabagismo materno é um fator de risco 

para o aparecimento de doenças na infância ou idade adulta como obesidade e 
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disfunções endócrinas (PEIXOTO; MOURA; OLIVEIRA; YOUNES-RAPOZO et al., 

2018). Apesar dos efeitos adversos à saúde bem documentados do tabagismo materno e 

de muitos esforços para reduzir sua prevalência, dados de mais de 100 países, 

demonstram que, em todo mundo 52,9% das mulheres que fumam continuam fumando 

durante a gravidez e lactação (FUJITA; RODRIGUES-JUNIOR; GOMES; MARTINIS 

et al., 2021; JANBAZACYABAR; VAN DAAL; LEUSINK-MUIS; VAN ARK et al., 

2021) 

A fumaça de cigarro (FC) é uma mistura complexa de 7,000 componentes 

químicos tais como, os radicais livres e outros oxidantes, que têm o potencial de induzir 

dano tecidual em organismos vivos (DALRYMPLE; ORDONEZ; THORNE; DILLON 

et al., 2015); (WESTRA; SCHLAGE; HENGSTERMANN; GEBEL et al., 2013). A FC 

pode ser dividida em duas fases, a fase de alcatrão ou de partículas e a fase gasosa, cada 

uma dessas é uma importante fonte de espécies reativas (CANTIN; RICHTER, 2012). 

Na fase gasosa, a cada volume exalado da fumaça de cigarro contem 1015 espécies 

reativas e um grama de alcatrão tem 1017 espécies reativas, nessa fase, há uma maior 

concentração de monóxido e dióxido de carbono (CANTIN; RICHTER, 2012). O 

material particulado da fumaça de cigarro se deposita nas vias aéreas e nas superfícies 

das células epiteliais alveolares onde estimulam a NADPH oxidase, o recrutamento de 

macrófagos alveolares e de células polimorfonucleares, resultando na liberação de ânion 

superóxido extracelular e H2O2 (CANTIN; RICHTER, 2012). 

A NADPH-oxidase é um complexo de enzima ligada à membrana que pode 

transportar elétrons ao longo da membrana de plasmática, que reduz oxigênio molecular 

em ânion superóxido o qual reage com outros espécies gerando outras EROs (Figura 8). 

Subsequentemente, esse aumento intracelular das EROs pode ativar várias vias de 

sinalização EROS-sensíveis, tais como, as proteínas-cinase ativadas por mitógenos 

(MAPKs), fatores de transcrição, tais como o fator nuclear-kB (NF-kB) e promover a 

expressão gênica de mediadores inflamatórios (MCCANN; DUSTING; ROULSTON, 

2014; WU; LIN; CHEN; HUANG et al., 2014).  
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Figura 8. Estrutura da enzima NADPH Oxidase não fagocítica. NOX1, NADPH oxidase; NOXO1, 

NADPH oxidase organizador; NOXA1, ativador de NADPH oxidase. Adaptado de (ZENG; MIRALDA; 

ARMSTRONG; URIARTE et al., 2019). 

 

A exposição crônica à FC tem sido relatada por induzir ou potencializar o 

processo inflamatório por meio de vários mecanismos envolvendo diversos tipos 

celulares. As vias aéreas, as células epiteliais alveolares, os macrófagos residentes e as 

células dentríticas são os alvos celulares pulmonares iniciais da exposição à FC, em 

resposta, essas células produzem fatores quimiotáticos que recrutam células 

inflamatórias da circulação sistêmica, tais como macrófagos, neutrófilos e células T 

para o pulmão (CAMPOS; ARAUJO; MARTINS; BANDEIRA et al., 2017; WESTRA; 

SCHLAGE; HENGSTERMANN; GEBEL et al., 2013). Dessa forma, estudos relataram 

que a exposição crônica à FC pode alterar a atividade pró e anti-inflamatória das células 

em um processo inflamatório pulmonar (CAMPOS; DE OLIVEIRA RAMOS; 

MARTINS; COSTA et al., 2019; PENA; RAMOS CDE; SOARES; DA SILVA et al., 

2016; RAMOS; CAMPOS; COSTA; CANGUSSU et al., 2018). Durante a gravidez, o 

tabagismo materno contribui para vários problemas de saúde em longo prazo na prole, 
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especialmente distúrbios respiratórios (DRUMMOND; BARAVALLE-EINAUDI; 

LEZMI; VIBHUSHAN et al., 2017). Alguns estudos em humanos indicaram que o 

tabagismo materno está associado ao subdesenvolvimento pulmonar, limitações do 

fluxo aéreo, o aumento do risco de infecções respiratórias e ao desenvolvimento de 

hipersensibilidade das vias aéreas e asma (CAMPOS; DOURADO; DINIZ; BEZERRA 

et al., 2014; PEIXOTO; MOURA; OLIVEIRA; YOUNES-RAPOZO et al., 2018; 

ZACHARASIEWICZ, 2016). 

2.7.  Inflamação Pulmonar 

 Alguns mecanismos, como ativação de células epiteliais e macrófagos, foram 

propostos para explicar como a FC pode afetar os pulmões, incluindo uma redução no 

desenvolvimento ou tamanho físico do pulmão, incluindo tecido elástico reduzido e a 

inibição da quimiotaxia das células epiteliais das vias aéreas humanas, aumento do 

estresse oxidativo e alteração na resposta inflamatória e a resposta imune local 

(DRUMMOND; BARAVALLE-EINAUDI; LEZMI; VIBHUSHAN et al., 2017; ZUO; 

HE; SERGAKIS; KOOZEHCHIAN et al., 2014).  

 Os agentes tóxicos presentes na FC podem levar ao desenvolvimento de 

complexo sistema antígeno-anticorpo, esse por sua vez pode potencializar o surgimento 

de lesões periféricas e pulmonares (ZUO; HE; SERGAKIS; KOOZEHCHIAN et al., 

2014). A FC está associada com a ativação de células inflamatórias, a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias e a restrição de mediadores anti-inflamatórios. Dessa forma, 

a inflamação sistêmica induzida pela exposição à FC é caracterizada pelo aumento de 

moléculas inflamatórias circulantes, tais como proteínas de fase aguda e citocinas pró-

inflamatórias (BOZINOVSKI; ANTHONY; VLAHOS, 2014; FILHO, 2017; 

WIECZFINSKA; SITAREK; SKALA; KOWALCZYK et al., 2019). A reação 

inflamatória envolve uma série de eventos fundamentalmente semelhantes: irritação 

(que conduz à liberação de mediadores inflamatórios); modificações vasculares locais; 

exsudação plasmática e celular; lesões degenerativas e necróticas; juntos, esses eventos 

caracterizam os sinais clássicos da inflamação: rubor, calor, tumor, dor e perda da 

função (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2017; FILHO, 2017). 

 Várias citocinas desempenham papéis em doenças inflamatórias das vias aéreas, 

como a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) por meio do recrutamento, a 
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ativação e a sobrevivência de células inflamatórias (BARNES, 2009). Isso é 

comprovado pelo aumento da concentração de TNF-α de acordo com o exame da 

expectoração induzida e biópsia pulmonar de pacientes com DPOC. O TNF-α é a 

citocina mais amplamente estudada em pacientes com síndromes respiratórias, e é um 

potente ativador de NF-κB e amplifica a resposta inflamatória. O TNF-α desempenha 

um papel significativo em muitas doenças inflamatórias que afetam o pulmão, como a 

bronquite crônica, a DPOC, a asma, a lesão pulmonar aguda (LPA) e a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) (BARNES, 2009; ILYAS; AGUSSALIM; 

MEGAWATI; MASSI et al., 2019). 

 O NF-κB é um heterodímero constituído de duas subunidades: p65 (também 

denominada de RelA) e p50. Além dessas, outras subunidades foram descritas, tais 

como a c-Rel, RelB, e p52, sendo provável que diferentes tipos de combinações sejam 

capazes de ativar diferentes genes ou ainda bloquear a transcrição do p50/RelA (WU; 

LIN; CHEN; HUANG et al., 2014). Quando não estimulado, o fator NF-κB encontra-se 

no citoplasma ligado a uma proteína inibitória, a IkB. Esse complexo impede a 

translocação do NF-κB para o núcleo. A fosforilação e a degradação do IkB são 

necessárias, para que ocorra a translocação (TANG; SUN; WANG; CHEN et al., 2018). 

Vários estímulos levam à fosforilação do IkB, que é fundamental para sua degradação. 

A proteína IkB fosforilada recebe a adição de ubiquitina, pela ação da ubiquitina ligase, 

sendo em seguida degradada pelo complexo proteossoma 26S. Isso resulta na liberação 

do NF-κB. O desmembramento do complexo IkB/NF-κB permite o transporte do NF-

κB para o núcleo, com consequente ligação desse nos genes que apresentam a sequência 

regulatória GGGACTTTCC junto à região promotora, promove aumento na expressão 

do gene alvo envolvidos na resposta inflamatória o que agrava o quadro de enfisema e 

DPOC (TANG; SUN; WANG; CHEN et al., 2018; WU; LIN; CHEN; HUANG et al., 

2014). (Figura 9). 
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Figura 9. Mecanismo de liberação de Citocinas Inflamatórias pela via do NF-kB (Adaptado de (LIU; 

ZHANG; JOO; SUN, 2017) 

 

2.8.  Desequilíbrio Redox  

O desequilíbrio redox acontece sempre que os níveis das espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN) excedem a capacidade 

antioxidante do organismo, seja de forma transitória ou persistente, podendo interferir 

na homeostase celular e vias de sinalização redox-sensíveis ocasionando danos 

oxidativos que podem culminar em morte celular (LUSHCHAK, 2014). Contudo, 

quando produzidas em condições fisiológicas desempenham papéis importantes em 

funções regulatórias e em processos celulares, como na defesa contra agentes 

infecciosos, mas em concentrações mais elevadas, produzem modificações adversas aos 

componentes celulares, tais como lipídios, proteínas e o ácido desoxirribonucleico 

(DNA) (BINDOLI; RIGOBELLO, 2013). (Figura 10). 
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Figura 10. Efeito fisiológico e patológico da produção de ERO. Quando produzidas em condições 

fisiológicas desempenham papéis importantes em funções regulatórias e em processos celulares, como na 

defesa contra agentes infecciosos. Em concentrações baixas a moderadas funcionam em processos 

celulares fisiológicos, mas em concentrações mais elevadas, produzem modificações adversas aos 

componentes celulares, tais como lipídios, proteínas e o ácido desoxirribonucleico (DNA). Adaptado de 

Bindoli et al.,2013. 

 

2.8.1. Os Oxidantes  

 As EROs e ERNs podem ser geradas a partir de fontes exógenas ou endógenas. 

Dentre as exógenas podemos citar a exposição à radiação ionizante, à luz ultravioleta, às 

toxinas do ambiente, os quimioterápicos e também a exposição à fumaça de cigarro 

(RAHAL; KUMAR; SINGH; YADAV et al., 2014). 

 No interior das células, a grande maioria de produção das EROs e ERNs são 

realizadas pelas mitocôndrias através do escape de elétrons da cadeia transportadora de 

elétrons, principalmente nos complexos I e III, com elétrons que derivam de NADH ou 

FADH (GEORGIEVA; IVANOVA; ZHELEV; BAKALOVA et al., 2017). Entre outras 

fontes intracelulares, podemos citar os produtos do metabolismo do citocromo p450, a 

beta oxidação via peroxissomos, a enzima xantina oxidase e o complexo enzimático 

NADPH oxidase (NOX) (BURTENSHAW; HAKIMJAVADI; REDMOND; CAHILL, 

2017; KELLNER; NOONEPALLE; LU; SRIVASTAVA et al., 2017), que podem ser 

estimulados pela FC. As EROs e ERNs podem ser divididas em dois grupos: os radicais 

livres e não-radicais. As moléculas contendo um ou mais elétrons desemparelhados são 

chamadas radicais livres. Quando dois radicais livres compartilham seus elétrons 

desemparelhados, as formas não radicalares são formadas (BINDOLI; RIGOBELLO, 
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2013; BIRBEN; SAHINER; SACKESEN; ERZURUM et al., 2012). As principais 

espécies reativas estão listadas no quadro 1. 

Quadro 1. Principais espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. 

Fonte: Adaptado de (BIRBEN; SAHINER; SACKESEN; ERZURUM et al., 2012) 

 

O estresse oxidativo induzido pela restrição proteica e/ou FC é responsável por 

desencadear uma série de reações celulares e moleculares, que incluem a ativação de 

cascatas de quinases e fatores de transcrição, a liberação de mediadores inflamatórios, o 

início da inflamação e a lesão celular e a apoptose. Consequentemente, o estresse 

oxidativo é o fator inicial na via pela qual a restrição proteica materna e a exposição à 

FC levam às doenças. Os principais fatores que são ativados durante o processo do 

estresse oxidativos são o NF-κB (pró-oxidante) e o fator nuclear eritróide relacionado 

fator 2 (Nrf2). A ativação desses fatores é observada em pulmões e tecidos 

extrapulmonares. Uma expressão aumentada de mediadores pró-inflamatórios, 

incluindo citocinas e produtos de peroxidação de ácido araquidônico (leucotrienos, 

prostanóides e isoprostanos), ocorre em fumantes. O produto final desta cascata de 

reações é a inflamação (pulmonar e sistêmica) e apoptose, todavia, se a resposta for 



 

51 

 

prolongada, lesões fibróticas e neoplásicas podem surgir (AMBROZOVA; 

ULRICHOVA; GALANDAKOVA, 2017; GEISMANN; ARLT; SEBENS; SCHAFER, 

2014). Contudo cabe frisar que, há muitas interconexões entre os seus caminhos. 

(Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. A relação entre Nrf2 e NF-κB. Proteína de ligação CBP - CREB; COX-2 - ciclooxigenase-2; 

Gai2 - proteína G inibitória; HO-1-Heme oxigenase-1; IκB - proteína inibidora de NF-κB; IL-8 - 

interleucina 8; TNF-α: Fator de Necrose Tumoral alfa; Keap1 - Proteína 1-like associada a ECH. Kelch-

like; NF-κB - fator nuclear-κB; Nrf2 - fator nuclear eritróide; P - fosforilação; PI3K - fosfatidilinositol 3-

quinase; EROs- espécies reativas de oxigênio. Adaptada de (HELOU; MARTIN; PALLARDY; 

CHOLLET-MARTIN et al., 2019) 
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2.8.2. Os Antioxidantes 

O organismo humano desenvolveu um complexo sistema de defesa antioxidante 

como forma de proteção contra os danos causados pelo estrese oxidativo. As enzimas 

antioxidantes convertem muitos oxidantes a moléculas menos reativas, sem que sejam 

consumidas ou inativadas pelos oxidantes (CANTIN; RICHTER, 2012; RAHMAN, 

2007). Para evitar a formação excessiva, há dois sistemas responsáveis pela 

neutralização das espécies reativas: enzimático e não enzimático. 

O sistema enzimático é baseado, principalmente, na ação de três importantes 

enzimas, sendo elas a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa 

peroxidase (GPx) (DE OLIVEIRA; CAMPOS; SOARES; PENA et al., 2015) (Figura 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema da integração dos sistemas de defesa enzimáticos. Adaptado de (DE OLIVEIRA; 

CAMPOS; SOARES; PENA et al., 2015). 
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A SOD é considerada a primeira linha de defesa do organismo, promove a 

remoção do O2
- e gera O2 e H2O2 como produtos. Nos organismos aeróbicos, três tipos 

de SOD são expressos, a SOD1 (Cu/Zn-SOD) expressa no citoplasma e compartimentos 

nucleares, a SOD2 (Mn-SOD) expressa na mitocôndria e a SOD3 (EC-SOD) que é 

expressa no espaço extracelular (GAURAV; VARASTEH; WEAVER; JACOBSON et 

al., 2017; RAHMAN, 2007). 

O H2O2 formado é convertido em H2O por ação das enzimas GPx ou CAT. A 

GPx está presente nos compartimentos citoplasmático e mitocondrial e sua atividade 

catalítica depende da presença de seu co-substrato, a glutationa oxidada. Na conversão 

de H2O2 em H2O, a GPx utiliza elétrons providos pela glutationa oxidada (GSSG) que 

passa para seu estado reduzido sendo denominada glutationa reduzida (GSH). A 

manutenção dos níveis de GSH é mantida pela ação da enzima glutationa redutase (GR) 

que reduz GSSG em GSH através oxidação do NADPH. Sendo assim, o par redox 

GSH/GSSG pode ser considerado um indicador do estado redox celular (BALLATORI; 

KRANCE; NOTENBOOM; SHI et al., 2009; BIRBEN; SAHINER; SACKESEN; 

ERZURUM et al., 2012; TOWNSEND; TEW; TAPIERO, 2003). A catalase é uma 

heme-proteína que, na maioria das células, encontra-se nos peroxissomos e sua principal 

função é fazer a conversão do H2O2 em H2O, assim como a GPx. Desta maneira, a GPx 

e a CAT dividem a mesma função, entretanto, a GPx apresenta melhor desempenho na 

presença de baixos níveis de H2O2, enquanto que a ação da CAT é favorecida em altas 

concentrações desse substrato, essa diferença de eficiência das duas enzimas em 

concentrações mais elevadas de H2O2 pode ser devido à necessidade de reciclagem da 

GSH no sistema glutationa, sendo um fator limitante para a atividade da GPx (ASANO; 

HORINOUCHI; MAI; SAWADA et al., 2012; GLORIEUX; CALDERON, 2017; 

WINTERBOURN, 2013).  

Essas enzimas compõem a principal linha de defesa enzimática dos pulmões, 

sendo assim, no intuito de preservar a funcionalidade pulmonar em resposta aos 

oxidantes, a manutenção do estado redox é de grande importância, e nesse caso, as 

respostas antioxidantes dependem da ativação da via do fator de transcrição eritróide 2 

(Nrf2) (BIRBEN; SAHINER; SACKESEN; ERZURUM et al., 2012; LI; SHEN; 

WANG; ZHOU et al., 2019). O Nrf2 atua através de sua ligação ao elemento de 

resposta antioxidante (ARE), presente no núcleo, e responsável pela transcrição de 
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genes citoprotetivos. Na homeostase, o Nrf2, encontra-se no citoplasma ligado a uma 

proteína inibitória denominada Keap1, entretanto, em resposta ao estresse oxidativo, o 

Nrf2 se dissocia da proteína Keap1 e segue em direção ao núcleo induzindo a expressão 

de genes para enzimas antioxidantes (figura 13) (BOUTTEN; GOVEN; 

BOCZKOWSKI; BONAY, 2010; LI; SHEN; WANG; ZHOU et al., 2019; SEKINE; 

HIRATA; ISHIKAWA; ITO et al., 2019).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Um possível mecanismo de regulação Nrf2 pelas EROs. Sob condições normais, o Nrf2 é 

retido no citoplasma associado a proteína Keap1. Após a ativação de proteínas cinases (MAPKs, PI3K, 

PKC, e ERK) e/ou os efeitos diretos sobre Keap1, Nrf2 é dissociado da Keap1 e translocado para o 

núcleo, onde o Nrf2 se associa com proteínas Maf ligando-se ao AREs. Nrf2: fator nuclear eritroide 2 

relacionado ao fator 2; Keap1: Kelch-like ECHassociated protein 1; ARE: elemento de resposta 

antioxidante; HO-1: heme oxigenase 1; NQO1: NADPH quinona oxiredutase; SOD: superóxido 

dismutase. (Adaptado de: (HARDER; JIANG; WU; TAO et al., 2015) 
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3. Justificativa 

A nutrição materna e a exposição a agentes químicos durante a gravidez 

desempenham um papel crítico no desenvolvimento fetal. Estudos têm demonstrado que 

tanto a dieta hipoproteica quanto o tabagismo durante a gestação são prejudiciais ao feto 

em desenvolvimento e pós-nascimento, sendo relatado baixo peso ao nascer, alterações 

metabólicas, comprometimento no desenvolvimento de órgãos vitais relacionando-se 

principalmente quanto às doenças coronárias/ cardiovasculares, hepáticas e renais 

(CATTA-PRETA; OLIVEIRA; MANDARIM-DE-LACERDA; AGUILA, 2006; 

COSTA; PIRES; NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et al., 2016; 

LI; CHAN; WANG; SAAD et al., 2020). Neste contexto, informações limitadas sobre 

as consequências desses insultos sobre a programação fetal e comprometimento 

pulmonar nos levou a testar a hipótese de que a associação da desnutrição proteica e a 

exposição à fumaça de cigarro durante a gestação desencadearia uma resposta 

inflamatória, desequilíbrio redox e, consequentemente, prejuízos no desenvolvimento 

pulmonar da prole de camundongos C57BL/6.  

Considerando que essas alterações podem estar relacionadas a doenças crônicas 

na vida adulta, o entendimento dos efeitos relacionados a esses insultos aos recém-

nascidos, podem tanto auxiliar a caracterização dos mecanismos envolvidos no 

comprometimento do desenvolvimento pulmonar quanto na prevenção do surgimento 

de doenças crônicas tardias, por meio de intervenções precoces e medidas educativas 

direcionadas as gestantes.  
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4. Objetivos  

4.1. Objetivos geral  

Avaliar os efeitos da associação entre uma dieta com baixo teor proteico e a 

exposição à fumaça de cigarro materna durante a gestação no desenvolvimento 

pulmonar da prole de camundongos C57BL/6. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Estudo 1 

Avaliar os efeitos da dieta materna com baixo teor proteico durante a gestação na 

prole de camundongos 24 horas e 31 dias após o nascimento sobre: 

 Os parâmetros biométricos; 

 Os parâmetros hematológicos; 

 O influxo de células inflamatórias para o parênquima pulmonar; 

 O padrão histológico do parênquima pulmonar; 

 A atividade das enzimas antioxidantes e no dano oxidativo (sob a forma de 

peroxidação lipídica) nos extratos pulmonares; 

 Os marcadores inflamatórios. 
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 Estudo 2 

Avaliar os efeitos da dieta materna com baixo teor proteico, da exposição à 

fumaça de cigarro e a interação dos insultos durante a gestação no desenvolvimento 

pulmonar da prole de camundongos 24 após o nascimento sobre: 

 Os parâmetros biométricos; 

 O padrão histológico do parênquima pulmonar; 

 A atividade das enzimas antioxidantes e no dano oxidativo (sob a forma de 

peroxidação lipídica) nos extratos pulmonares; 

 Os marcadores inflamatórios; 

 A expressão gênica relativa de mRNA de genes inflamatórios. 
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5. Materiais e Métodos 

5.1. Animais  

Foram utilizados camundongos machos e fêmeas da linhagem C57BL/6, com 10 

a 12 semanas de idade e massa corporal de aproximadamente 25 gramas, provenientes 

do biotério do Centro de Ciência Animal (CCA) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Os animais foram acondicionados em caixa de polipropileno em grupos de 5 

por caixa, com temperatura, umidade e luminosidade controladas e receberam água e 

ração padrão balanceada ad libitum. Os procedimentos deste estudo obedeceram aos 

Princípios Éticos da Experimentação Animal estabelecidos pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA-UFOP) e foram 

aprovados sob o protocolo nº 2016/05. (ANEXO 1). 

 

5.2. Delineamento Experimental  

Todo o trabalho foi dividido em dois estudos, respeitando o seguinte 

delineamento experimental:  

 

 Estudo 1: 

 Para o acasalamento, 110 fêmeas e 55 machos com 12 semanas de idade e massa 

corporal de aproximadamente 25 gramas foram colocados em gaiolas de maneira que 

permaneça 2 fêmeas para cada 1 macho por um período de 5 dias e após a confirmação 

por tampão vaginal, 110 fêmeas grávidas foram divididas aleatoriamente em 2 grupos 

diferentes que receberam duas dietas diferentes durante o período de gestação. Após tal 

procedimento, os animais foram divididos aleatoriamente em: 

Grupo Controle (GC) (n=10): o grupo controle correspondeu a prole masculina de mães 

alimentadas com ração padrão (AIN93-G com 22% do teor de proteína (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY, 1993)) durante o período gestacional; 

Grupo Dieta com Restrição Proteica (GRP) (n=10): o grupo dieta com restrição proteica 

correspondeu a prole masculina de mães alimentadas com ração de baixo teor proteico 

(ração com 6% do teor de proteína) durante o período gestacional; 
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 A metade dos animais de cada grupo (n=5) foram eutanasiados nos momentos: 

24 horas e 31 dias após o nascimento. 

 Estudo 2: 

Para o acasalamento, 160 fêmeas e 80 machos com 12 semanas de idade e massa 

corporal de aproximadamente 25 gramas foram colocados em gaiolas de maneira que 

permanecessem 2 fêmeas para cada 1 macho por um período de 5 dias e após a 

confirmação por tampão vaginal, 160 fêmeas grávidas foram divididas aleatoriamente 

em 4 grupos diferentes que receberam duas dietas diferentes e foram expostas ou não à 

fumaça de cigarro durante o período de gestação. Após tal procedimento, os animais 

foram divididos aleatoriamente em: 

Grupo Controle (GC) (n=5): correspondeu a prole masculina de mães alimentadas com 

ração padrão (AIN93-G com 22% do teor de proteína) (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 

1993) e expostas ao ar ambiente durante o período gestacional; 

Grupo Dieta com Restrição Proteica (GRP) (n=5): correspondeu a prole masculina de 

mães alimentadas com ração de baixo teor proteico (ração com 6% do teor de proteína) 

e expostas ao ar ambiente durante o período gestacional; 

Grupo Dieta Controle e Exposição à Fumaça de Cigarro (GCFC) (n=5): correspondeu a 

prole masculina de mães alimentadas com ração padrão (AIN93-G com 22% do teor de 

proteína) (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993) e expostas à fumaça de cigarro (FC) 

(12 cigarros, 3 vezes ao dia) durante o período gestacional; 

Grupo Dieta com Restrição Proteica e Exposição à Fumaça de Cigarro (GRPFC) (n=5): 

correspondeu a prole masculina de mães alimentadas com ração de baixo teor preoteico 

(ração com 6% do teor de proteína) e expostas à FC (12 cigarros, 3 vezes ao dia) 

durante o período gestacional. 

 A prole masculina de cada grupo foi eutanasiada 24 horas após o nascimento. 

 

5.3. Composição das dietas 

Conforme a escolha do modelo animal, e por serem classificados como roedores, 

optamos por utilizar ração pelletizada. De acordo com o National Research Council, 
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para garantir a nutrição adequada de roedores, especialmente camundongos, as dietas 

devem estar entre 3,8 e 4,1 kcal/g (COUNCIL, 1995). Em nosso estudo, utilizamos 

dietas que seguiam esse padrão recomendado, ou seja, dietas isocalóricas. No entanto, 

segundo informações dos fabricantes, as dietas apresentam pequena diferença na 

densidade calórica, sendo que a dieta controle possui 3,86 kcal/g e a dieta com baixo 

teor de proteína 4,16 kcal/g. A composição química das dietas está representada na 

Tabela 1: 

Tabela 1: Composição Química das Dietas Controle e Hipoproteica (g/100g de dieta) 

Nutrientes (g) Dietas 

 Dieta Controle Dieta Hipoproteica 

Amido de Milho 60 79 

Proteína (Caseína) 22 6 

Óleo de Soja 4 8 

Fibra Celulose 1 1 

Mix de Vitaminas e 

Minerais 

6 6 

Teor Calórico (Kcal) 386 416 

Mistura de minerais (g/Kg de mistura): NaCl – 139,3 / KI – 0,79 / MgSO4.7H2O – 57,3 / CaCO3 – 

381,4 / MnSO4.H2O – 4,01 / FeSO4.7H2O – 27,0 / ZnSO4.7H2O - 0,548 / CuSO4.5H2O – 0,477 / 

CoCl2.6H2O – 0.023 / KH2PO4 – 389,0.  

Mistura de vitaminas (g/Kg de mistura): Acetato de retinol – 0,6 / Colecalciferol – 0,005/ Ácido 

paminobenzóico – 10,00 / I-Inositol – 10,00 / Niacina – 4,00 / Pantotenato de cálcio – 4,00 / 

Riboflavina – 0,80/ Tiamina HCl – 0,50 / Piridoxina HCl – 0,50 / Ácido fólico – 0,20 / Biotina – 0,04 / 

Vitamina B12 – 0,003 / Sacarose – q.s.p. 1000. / Colina – -Tocoferol – 6,7.  

Fonte: (COSTA; PIRES; NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et al., 2016; COUNCIL, 

1995; SILVA; DE MENEZES; CHIANCA, 2015) 

 

5.4. Exposição à fumaça de cigarro 

 As fêmeas grávidas C57BL/6 foram expostas a 12 cigarros comerciais filtrados 

Virginia (10 mg de alcatrão, 0,9 mg de nicotina e 10 mg de monóxido de carbono por 

cigarro) por dia, divididos em três vezes ao dia (manhã, tarde e noite, quatro cigarros 

por inalação) durante os vinte e um dias do período gestacional. As fêmeas grávidas dos 

grupos GFC e GRFC foram colocadas na câmara de inalação (40 cm comprimento, 30 

cm largura e 25 cm altura), dentro de uma capela exaustão. Cada cigarro foi acoplado a 
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uma seringa plástica de 60 ml, com a qual foi injetada a fumaça no interior da câmara de 

inalação. O procedimento de insuflar e desinsuflar a seringa, totalizando 20 puffs de 50 

mL, ocasionou a queima do cigarro até o seu terço final, persistiu em média 3 minutos. 

Um cigarro gera aproximadamente 1L de fumaça que foi diluído em 30 L (capacidade 

da câmara). Portanto, a concentração de fumaça no interior da câmara será de 3% por 

cigarro durante 6 minutos (que produz concentrações de CO que variam de 250 para 

350 ppm no interior da câmara). Após este período, a câmara foi aberta para total 

exaustão da fumaça e, por um minuto, os animais tiveram contato com o ar ambiente, 

quando então, o procedimento foi repetido com os demais cigarros (CAMPOS; 

ARAUJO; MARTINS; BANDEIRA et al., 2017; VALENCA; DA HORA; CASTRO; 

MORAES et al., 2004). Os animais considerados grupo controle foram submetidos às 

mesmas condições citadas acima, com exceção da utilização dos cigarros. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema da Câmara de Inalação da fumaça de cigarro (40c cm de comprimento 30 cm de 

largura e 25 cm de altura). (CAMPOS; ARAUJO; MARTINS; BANDEIRA et al., 2017; VALENCA; DA 

HORA; CASTRO; MORAES et al., 2004). 
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5.5. Eutanásia  

Os animais do experimento 1 e 2 com 24 horas de vida foram eutanasiados por 

decapitação e realizada a coleta de material biológico. Quanto aos animais de 31 dias, 

esses foram submetidos à anestesia com Cetamina (130mg/kg) e Xilazina (30mg/kg) e 

eutanasiados por exsanguinação, logo após, foi realizada a coleta dos materiais 

biológicos (PENA; RAMOS CDE; SOARES; DA SILVA et al., 2016; SOARES; 

CAMPOS; PENA; BANDEIRA et al., 2016). 

5.6. Coleta de Sangue e Parâmetros Hematológicos 

Uma amostra de sangue de cada animal do experimento 1 foram coletadas em 

tubos de polipropileno com 15 µL com anticoagulante. A amostra, de aproximadamente 

0,04 mL foi enviada para o Laboratório de Imunopatologia (LIMP) da UFOP para as 

análises dos parâmetros hematológicos: eritrócitos e hemoglobina, hematócrito no 

equipamento Bc2800vet auto Hematology Analyzer (Mindray® Bio-Medical Eletronics 

Co. Ltda, Shenzhen, China) (MOREIRA; VITORIANO-SOUZA; ROATT; VIEIRA et 

al., 2016). 

5.7. Coleta do Lavado Broncoalveolar (LBA) 

Imediatamente após a eutanásia dos animais com 31 dias de vida do estudo 1, os 

procedimentos para a coleta do Lavado Broncoalveolar (LBA) foram realizados. O 

tórax de cada animal do experimento 1 foi aberto, o pulmão esquerdo foi clampeado, a 

traqueia canulada e o pulmão direito lavado três vezes com 500 µL de solução salina 

(0,9%) estéril. As amostras foram mantidas em gelo até o término do experimento para 

evitar a lise celular (CAMPOS; ARAUJO; MARTINS; BANDEIRA et al., 2017; 

PENA; RAMOS CDE; SOARES; DA SILVA et al., 2016; SOARES; CAMPOS; 

PENA; BANDEIRA et al., 2016).  

5.7.1. Contagem total e diferencial de células do LBA 

 Para a avaliação das células presentes nas vias aéreas, o LBA foi centrifugado a 

4°C na velocidade de 3000 RPM (Eppendorf 5415R; Eppendorf®, Hamburgo, 

Alemanha) por 10 min. O pellet que contém os leucócitos foi imediatamente 

ressuspenso em 0.1 mL de solução salina. 
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 Os leucócitos obtidos após a centrifugação foram utilizados para realizar a 

contagem total e diferencial. Para isto, 20 μL da solução ressuspensa foram colocados 

em um tubo contendo 180 μL da solução de Turk e, em seguida, uma alíquota foi 

retirada e colocada em uma câmara de Neubauer para contagem total de leucócitos em 

microscópio óptico. Para a contagem diferencial de células do LBA, as amostras foram 

centrifugadas em Cito-centrífuga (INBRAS equipamentos para saúde, SP, BR). Uma 

lâmina histológica e 50 μL de amostra foram colocadas na centrífuga e o material foi 

centrifugado por um minuto a 1000 rpm. Após a secagem, as lâminas foram coradas 

com o kit de coloração rápido (Renylab química e farmacêutica Ltda., Barbacena, MG, 

BR) através da imersão do material em três soluções distintas e utilizadas para 

realização da contagem diferencial de leucócitos em microscópio óptico com imersão 

em óleo, com aumento de 100x (CAMPOS; MANSO; GONCALVES; SILVA et al., 

2013; CHIRICO; BEZERRA; GUEDES; SOUZA et al., 2018). Dois investigadores 

com domínio na área, em tempos diferentes, contaram lâminas não identificadas através 

de uma contagem duplo-cega. 

5.8. Coleta dos pulmões e Processamento Histológico 

No experimento 1: após a coleta de sangue e a realização do LBA; e no 

experimento 2: após a aferição da massa corporal e comprimento do animal, o 

ventrículo direito foi perfundido com solução salina para remoção do sangue nos 

pulmões. O pulmão direito foi clampeado para que fosse instilada, apenas no pulmão 

esquerdo, via traqueia, formalina tamponada 4% (pH 7,2) a uma pressão de 25 cm H2O 

por 2 min. O peso do pulmão foi obtido com o órgão imerso em solução salina 

fisiológica, em um recipiente de vidro, suspenso por um fio de modo que não tocasse as 

paredes do recipiente (método de Scherle, usado para conhecer o volume e densidade do 

órgão através da aferição do peso) (SCHERLE, 1970). O pulmão esquerdo então foi 

seccionado e imerso em solução fixadora por 48 horas. Em seguida, o material foi 

processado da seguinte forma: banho em água corrente por 30 minutos, banho em álcool 

a 70% e 90% por 1 hora cada etapa, 2 banhos em álcool a 100% por 1 hora cada; 2 

banhos de xilol de 1 hora cada; 2 banhos em parafina de 1 hora cada e inclusão em 

parafina. Após o processamento de rotina e inclusão em parafina, foram realizados 

cortes seriados a quatro micrômetros de espessura, que foram corados em hematoxilina-

eosina (H E) e Tricrômico de Gomori (TG) para as análises morfométricas (BEZERRA; 
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RAMOS; CASTRO; ARAUJO et al., 2019; PENA; RAMOS CDE; SOARES; DA 

SILVA et al., 2016). 

5.8.1. Análises Estereológicas do Parênquima Pulmonar 

 As análises estereológicas foram realizadas sobre secções pulmonares coradas 

com hematoxilina-eosina (HE) (estudos 1 e 2) e Tricrômico de Gomori (TG) (apenas 

estudo 1).  Para a realização da captura das imagens, foi utilizado um microscópio 

modelo Primo Star, com câmera digital Axiocam 105 color, fabricante Carl Zeiss. Esses 

são interligados a um computador, Pentium IV, onde está instalado o software 

LeicaApplication Suíte (Versão 2.4.0 RI) usado para o processo de captura das imagens. 

Dessa forma, as imagens foram digitalizadas, com o uso da objetiva de 40x do 

microscópio Primo Star, Zeiss, Camera Axiocam105 color (SOUZA; CHÍRICO; 

CARTELLE; COSTA et al., 2018). 

 Para estereologia, a análise de densidade de volume (Vv) foi realizada em um 

sistema teste composto por 16 pontos e uma área de teste conhecida onde a linha 

proibida foi tomada como limite, para evitar a superestimação do número de estruturas. 

O sistema teste foi acoplado ao monitor e foram analisados 20 campos aleatórios das 

lâminas fotografadas em aumento de 40x, para a obtenção de amostras pulmonares 

uniformes e proporcionais. O número de pontos (Pp) que atingiram os septos alveolares 

(Vv [sa]) e os espaços alveolares (Vv [a]) foram avaliados de acordo com o número 

total de pontos do sistema teste (Pt). O volume de referência foi estimado pela contagem 

de pontos utilizando o ponto de teste do sistema (Pt). A área total de 1,94mm² foi 

analisada para determinar a análise volumétrica dos septos alveolares (Vv [sa]) e os 

espaços alveolares (Vv [a]) em seções coradas com hematoxilina-eosina (HE) e a 

densidade de volume de fibras colágenas coradas com Tricrômico de Gomori (TG) 

(MANDARIM-DE-LACERDA, 2003). 

 

5.8.2. Medida do Intercepto Linear Médio – Lm  

Para avaliar a extensão da lesão pulmonar, realizou-se a análise morfométrica 

das seções coradas com hematoxilina-eosina. Calculou-se a Medida do Intercepto 
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Linear Médio (Lm), um indicador do tamanho do espaço aéreo. Para se obter amostras 

uniformes e proporcionais do pulmão, foram analisados aleatoriamente 16 campos e um 

sistema de ensaio sobreposto sobre a tela do monitor. Esta técnica morfométrica 

consiste na determinação do número de vezes que estruturas do parênquima de troca 

gasosa, coradas com Hematoxilina-eosina, interceptam um conjunto de retas coerentes, 

por meio de um retículo junto à ocular do microscópio com um sistema de 21 linhas e 

42 pontos (CHURG; WANG; TAI; WANG et al., 2004; WEIBEL, 1963). Portanto, se 

houver degeneração do tecido dos animais dos grupos experimentais, o número de 

interceptos das estruturas alveolares será menor com relação ao dos animas controle, 

por conseguinte, o Lm será maior. As figuras 15A e 15B apresentam fotomicrografias do 

retículo de Weibel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Sistema de medida do Intercepto linear Médio. (A). Fotomicrografia do Retículo de 

Weibel, (B) Retículo de Weibel sobreposto a uma lâmina de parênquima pulmonar de 

camundongo. (20x). 

 

 

A partir das contagens de número de interceptos em cada lamina histológica 

determinou-se o valor de LM a partir da equação: 
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Onde:  

 Ltot- comprimento total das retas do retículo, considerando-se o aumento (20X – 

1050 nm); 

 Li- o número de interceptos de estruturas alveolares com as retas do retículo. 

 

5.8.3. Homogeneizado pulmonar 

 Em seguida à retirada do pulmão esquerdo para histologia, o pulmão direito foi 

seccionado e armazenado em gelo picado em tubos devidamente etiquetados. Foram 

adicionados aos tubos de hemólise 100 mg do pulmão direito com 1,0 mL de tampão 

fosfato (pH 7,8), inibidor de protease e homogeneizado utilizando um homogeneizador 

de tecidos (Homogeneizador Novatécnica mod. NT136, Piracicaba, Brasil). Em seguida, 

as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 13.000 RPM, o sobrenadante 

coletado e armazenado em freezer (-80ºC) (CAMPOS; ARAUJO; MARTINS; 

BANDEIRA et al., 2017). 

5.8.4. Biomarcadores do dano oxidativo e as defesas 

antioxidantes no parênquima pulmonar 

5.8.4.1. Os níveis de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) 

A peroxidação lipídica foi determinada por meio do ensaio de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico utilizando o método de Buege et al. (BUEGE; AUST, 

1978) A determinação da concentração de TBARS se baseia na capacidade do ácido 

tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a lipídeos oxidados. Para isso, utilizamos 200 µL do 

homogeneizado tecidual, foram pipetados no eppendorf e completado com 300 μL de 

solução tampão (KPE), obtendo-se um total 500 μL de material. Em seguida, foi 

adicionado ao recipiente contendo o material 250 μL de ácido tricloroacético (TCA) 
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(28% p/v em ácido clorídrico 0,25N), 250 μL TBA (1% dissolvido em ácido acético 

1:1) e 0,125 μL de butil-hidroxitolueno (BHT) 5 mM dissolvido em etanol.  O material 

obtido foi passado no vórtex, transferido para tubos criogênicos e submetidos à banho 

maria à 95 ºC por 15 minutos. Após esse período, o material foi resfriado em gelo por 5 

minutos e transferido para eppendorf.  O precipitado foi removido por centrifugação a 

13000 rpm por 10 minutos a 4º C, e a absorbância do sobrenadante foi determinada em 

espectrofotômetro a 535 nm. A concentração de TBARS foi determinada utilizando o 

coeficiente de extinção molar (Ɛ= 1,56 x 105L x mol-1 x cm-1), seguindo a lei de 

Lambert Beer. O resultado foi representado em nmols/mL (SOUZA; CHÍRICO; 

CARTELLE; COSTA et al., 2018). 

5.8.4.2. Proteínas Totais  

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogeneizado tecidual 

pelo Método de Bradford (BRADFORD, 1976). O reagente de Bradford contém como 

principal componente o corante Coomasie brilhante azul, que em solução ácida se liga 

as proteínas da amostra, alterando sua absorbância de 465 nm para 595 nm. Para essa 

análise, uma curva padrão foi reproduzida por meio de concentrações crescentes da 

proteína albumina, para isso, 0,01g de albumina foi dissolvida em 1000 μL de água 

Mili-Q. A partir dessa solução inicial, foi utilizado 200 μL adicionado em 3,8 mL de 

água Mili-Q, obtendo-se um total de 4 mL de solução na concentração de 0,5 mg/mL. 

Os demais pontos da curva são detalhados no quadro 2: 
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Quadro 2: Curva padrão de albumina 

Curva de Diluição de 

Albumina 

Albumina 0.01g/mL Água Mili-Q 

0,5 mg/mL 1000 μL * 

0,4 mg/mL 800 μL 200 μL 

0,3 mg/mL 600 μL 400 μL 

0,2 mg/mL 400 μL 600 μL 

0,1 mg/mL 200 μL 800 μL 

0,05 mg/mL 100 μL 900 μL 

 

Para a solução de Comassie azul foi realizada a diluição em água Mili-Q na 

concentração de 4:1 (água Mili-Q: Solução Comassie azul). Feito a curva padrão e a 

diluição da solução Comassie, pipetou-se na placa de ELISA 10 µL de albumina padrão 

em cada ponto da curva, em seguida foram adicionados em cada poço correspondente 2 

µL de amostra do homogenato pulmonar diluído em 8 µL de água Mili-Q. 

Posteriormente, 190 µL de Solução Comassie azul diluída foi pipetada em todos os 

poços da placa. A placa foi incubada em temperatura ambiente por 30 minutos e a 

leitura foi realizada em leitor de placas (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA) a 595 nm. 

5.8.4.3. Atividade da Superóxido Dismutase 

A atividade da Superóxido Dismutase (SOD) foi medida no tecido de acordo 

com o método de Marklund e colaboradores (MARKLUND; MARKLUND, 1974). 

Esse método é baseado na capacidade da SOD em inibir a auto-oxidação do pirogalol, 

portanto, quanto maior a concentração de SOD na amostra, menor é a auto-oxidação do 

pirogalol. SOD compete com o O2
- formado pela auto-oxidação do pirogalol, que é 

responsável pela redução do MTT á cristais de formazana (Figura 16). 
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Figura 16. Competição da SOD com o O2
- formado pela auto-oxidação do pirogalol, que é responsável 

pela redução do MTT á cristais de formazana. 

Os reagentes de trabalho utilizados foram: fosfato de potássio monobásico 

(KH2PO4), fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), Pirogalol, MTT (brometo de 3-[4,5-

dimetiltiazol-2H]-2,5-difenilterazolio) e DMSO (dimetilsulfóxido). Para a realização da 

dosagem, fragmentos do tecido homogeneizado com tampão fosfato foram utilizados. A 

confecção das dosagens nas amostras utilizando a placa de Elisa seguiu a sequência de 

adições de reagentes, conforme o quadro a seguir: 

Quadro 3: Reagentes utilizados para a análise da atividade da superóxido dismutase 

Poço Amostra Tampão MTT        

(1,25 mM) 

Pirogalol   

(100 µM) 

Branco * 144 µL 6 µL * 

Padrão * 129 µL 6 µL 15 µL 

Amostra 30 µL 99 µL 6 µL 15 µL 

 

A placa foi incubada por 5 minutos a 37ºC, logo após 150 µL de 

Dimetilsufóxido (DMSO) foram adicionados para cessar a reação. Posteriormente, a 

placa foi lida em espectrofotômetro de placas à 570 nm. Após a leitura da placa o valor 

de absorbância foi convertido em unidade de SOD pela subtração do valor de 

absorbância da amostra pelo valor do branco, seguido pela divisão desse valor pelo 

encontrado na subtração do padrão pelo branco. O resultado foi representado em U/mg 

de proteína. 
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5.8.4.4. Atividade da Catalase 

A atividade da Catalase (CAT) foi mensurada a partir da taxa de decréscimo de 

peróxido de hidrogênio a uma absorbância de 240 nm, representada por U/mg de 

proteína (AEBI, 1984). Esse método baseia-se na decomposição do H2O2 pela enzima 

observada durante 1 minuto por espectrofotometria a 240 nm. Resumidamente, 100 mg 

do pulmão foram homogeneizados em 1 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 

7,2) e em seguida centrifugado a 10000 xg por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante 

retirado foi utilizado como amostra biológica. Em um becker, foi preparado uma 

solução Mix a qual era composta de 25 mL de tampão fosfoto para 40 μL de peróxido 

de hidrogênio (30%), iniciando então a reação. As absorbâncias foram determinadas 

exatamente a cada 10 segundos, durante um minuto a 240 nm em espectrofotômetro 

com luz UV. O tampão fosfato foi utilizada como branco para zerar o aparelho. A 

atividade da catalase foi determinada pela diminuição da absorbância em 240 nm 

causada pelo desaparecimento o H2O2, de acordo com a Lei de Lambert Beer, onde 1 U 

equivale a 1µmol de hidrólise de H2O2 por minuto, por mL:  

 

Onde:  

Abs = absorbância;  

Ɛ = coeficiente de extinção molar em unidades de 39,4 M-1 cm-1;  

VA = volume da amostra;  

C = concentração do peróxido de hidrogênio expressa em mol L-1.  

A absorbância utilizada corresponde ao delta de absorbância por minuto. Os 

resultados foram expressos em unidade por miligrama de proteína. Uma unidade de 

catalase é equivalente a decomposição de 1 μmol de H2O2 por minuto. 
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5.8.4.5. Ensaios imunoenzimáticos no parêquima 

pulmonar 

As análises de Interleucina-6 (IL-6), Interleucina-10 (IL-10) e do ligante de  

quimiocina 2 (CCL2), conhecida também como proteína quimiotática de monócito 1 

(MCP-1), do Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α), Fator de Crescimento Endotelial 

Vascular (VEGF) e Leptina foram realizadas no homogenato pulmonar (animais de 24 

horas e 31 dias de vida) por meio do método Enzyme-LinkedImmunosorbentAssay 

(ELISA). Esses ensaios foram realizados utilizando kits, sendo todos os anticorpos e 

reagentes reconstituídos e aliquotados de acordo com as orientações dos fabricantes e as 

análises foram realizadas como descrito a seguir:  

Em resumo, em placas de 96 poços foram adicionados 100 μL de anticorpo 

monoclonal contra o peptídeo (anticorpo de captura), reconstituído em tampão fosfato 

salino (PBS), sendo essas placas incubadas por 12 horas, a temperatura ambiente. Os 

anticorpos não adsorvidos pelas placas foram descartados, por inversão e sucessivas 

lavagens em PBS-Tween (PBS adicionado de 0,05% de Tween20) e as placas foram 

bloqueadas com 100 μL/poço de uma solução contendo PBS-BSA 1%, durante 1 hora a 

temperatura ambiente. A seguir, as placas foram novamente lavadas. Foi preparada por 

diluição seriada uma curva padrão. As amostras foram aplicadas em um volume de 25 

μL para cada poço e, a seguir, foi realizada incubação por 2 horas em temperatura 

ambiente.  

Os anticorpos secundários (anticorpo de detecção), após os poços serem 

devidamente lavados, foram diluídos em PBS-BSA 0,1% e incubados por 2 horas à 

temperatura ambiente. A placa foi novamente lavada e 100 μL de estreptoavidina ligada 

à peroxidase (na diluição recomendada pelo protocolo de cada kit) em PBS-BSA 0,1% 

foram adicionados à placa e a mesma incubada por 20 minutos à temperatura ambiente. 

O cromógeno escolhido para revelação foi a Tetrametilbenzidina (Color Reagent B - 

R&D Systems, Minneapolis, USA), 5 mL do cromógeno foi adicionado a 5 mL de 

peróxido de hidrogênio adquirida pelo mesmo fabricante (Color reagent A - R&D 

Systems, Minneapolis, USA). 100 μL dessa solução foram adicionados em cada um dos 

poços e após vinte minutos de incubação em ausência de luz e temperatura ambiente, a 



 

72 

 

reação foi bloqueada adicionando-se 100 μL de ácido sulfúrico (H2SO4) 2,5 M por 

poço.  

A leitura da intensidade de coloração foi realizada em leitor de ELISA 

utilizando-se o comprimento de onda de 450 nm, imediatamente após a adição de 

H2SO4 para o bloqueio das reações. A quantificação das quimiocinas e as interleucinas 

presentes nas amostras foi determinada baseada na densidade óptica obtida com a curva 

padrão dos peptídeos, analisadas pelo software SOFT Max PRO 4.0 (PENITENTE; 

LEITE; DE PAULA COSTA; SHRESTHA et al., 2015). 

5.8.4.6. Avaliação da expressão gênica por RT-qPCR 

5.8.4.6.1. Extração e purificação do RNA total das 

amostras de pulmão 

Para a extração do RNA total foram utilizadas aproximadamente 15 mg de 

amostras de pulmão dos animais do estudo 2. Aos tubos contendo os fragmentos de 

tecido foram adicionados 1 mL de TRIzol® Reagent (ThermoFischer Scientific, USA). 

As amostras foram maceradas utilizando um homogeneizador automático de tecidos 

(Tissue Lyser II, Alemanha) com auxílio de beads magnéticas. Todos os instrumentos 

utilizados no processo de maceração foram limpos com água tratada com 

Dietilpirocarbonato (DEPC) e, posteriormente, limpos com gaze embebida com um 

removedor de nucleases (RNAses) RNAseAway (ThermoFischer Scientific, USA). 

Após maceração, as amostras foram incubadas por 30 minutos à temperatura ambiente 

para permitir a completa dissociação dos complexos de nucleoproteínas. 

Posteriormente, foram adicionados 200 L de clorofórmio (Sigma, USA) às amostras, 

que foram agitadas vigorosamente por 15 segundos e incubadas por cinco minutos a 

temperatura ambiente. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 

12000 xg em microcentrífuga (Eppendorf, USA). A fase aquosa foi transferida para um 

novo tubo “eppendorf” de 1,5 mL, seguido da adição de volume equivalente de etanol 

95% (v/v) (preparado com água tratada com DEPC) e homogeneizado suavemente 

invertendo o tubo por três vezes para precipitação do RNA total. Para purificação do 

RNA total contido na amostra, utilizou-se o kit de extração de RNA total (SV total RNA 

Isolation System - Promega, USA) com algumas adaptações descritas a seguir. O RNA 
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obtido como descrito acima, foi transferido para um spin basket acoplado a um tubo 

coletor de 2 mL e centrifugado a 12000 x g por 2 minutos em centrífuga. O líquido 

residual no tubo coletor foi descartado após as centrifugações. Foram então adicionados 

600 μL de solução de lavagem (RNA Wash Solution) e em seguida centrifugado a 

12000 x g por 2 minutos. As amostras de RNA foram tratadas com DNase para 

assegurar a ausência de contaminação por DNA genômico. Para isso, foi preparado um 

mix contendo 40 μL de “yellow core buffer”, 5 μL MnCl2 0,09 M e 5 μL de DNAse, 

aplicado sobre a membrana do spin e incubado por 25 minutos à temperatura ambiente. 

Posteriormente, foi adicionado 200 μL de DNAse Stop Solution para inibição da 

atividade enzimática da DNAse. Realizou-se então a centrifugação a 12000 x g por 2 

minutos e o líquido contido no tubo coletor foi descartado. Foram adicionados 600 L 

de solução de lavagem (RNA Wash Solution) e centrifugado por 12000 x g por 2 

minutos. Adicionou-se então, 250 μL de solução de lavagem (RNA Wash Solution), 

seguido de centrifugação a 14000 x g por 3 minutos. Posteriormente, o spin foi 

transferido para um tubo de eluição e adicionou-se 100 μL de água livre de nucleases 

seguido de centrifugação a 12000 x g por 2 minutos. O RNA extraído foi quantificado e 

avaliado quanto ao grau de pureza. Para isso foi utilizado espectrofotômetro Nanodrop 

2000 (ThermoFischer Scientific, USA). Foi utilizado 2 μL de RNA total e o grau de 

pureza em relação à presença de proteínas foi avaliado utilizando a relação dos valores 

de absorbância obtidos a A260/280 nm. O grau de contaminação por outros compostos 

(como sais, polissacarídeos e compostos orgânicos como fenol) foi avaliado pela 

absorbância A260/230 nm. Posteriormente, as amostras foram armazenadas em -80ºC 

até o momento do uso.  

5.8.4.6.2. Transcrição reversa (síntese da 1ª fita de DNA 

complementar- cDNA) 

A primeira fita de cDNA foi sintetizada utilizando o kit High Capacity cDNA 

Reverse Transcription (Applied Biosystems, USA) de acordo com as recomendações do 

fabricante. Brevemente, adicionou-se em um tubo 1μg de RNA total extraído presente 

em um volume final máximo de 10 μL. Posteriormente, foi adicionado 10 μL do mix de 

transcrição reversa (RT Buffer 10X, dNTP Mix (100Mm) 25X, RT Random primers 

10X, enzima Multiscribe, Rnase inhibitor e água livre de nucleases) em cada tudo de 0,2 

mL contendo o RNA. Além disso, foi adicionado um controle negativo contendo todos 
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os reagentes menos a amostra, com o objetivo de se verificar possíveis contaminações 

dos reagentes. Subsequentemente, os tubos contendo as amostras foram colocados no 

termociclador (Veriti™ Termal Cycler, Applied Biosystems, USA) nas seguintes 

condições: 1 ciclo de 10 minutos a 25ºC, 1 ciclo de 120 minutos a 37ºC, 1 ciclo de 15 

segundos a 85ºC e 1 ciclo de 5 minutos a 4ºC, consecutivamente. Após o término, os 

tubos foram retirados do termociclador e armazenados a temperatura de -20ºC até o 

momento da amplificação por PCR em tempo real. 

5.8.4.6.3. Expressão de citocinas por qRT-PCR 

Anterior ao ensaio de expressão gênica, foi realizado uma curva de eficiência da 

reação de PCR para os diversos iniciadores utilizados neste estudo. Para isso, foram 

construídas curvas padrão utilizando diluições seriadas em uma amostra de pulmão. O 

ensaio foi realizado em duplicata e a concentração dos iniciadores foi de 2,5 pmol/L. Os 

valores foram plotados em um gráfico onde log no eixo X apresenta o das concentrações 

de cDNA e o eixo Y o valor de Ct para cada diluição. O cálculo da estimativa de 

eficiência (E) do ensaio de PCR em tempo real foi determinado pelo slope da curva 

aplicado na seguinte fórmula: E= 10(-1/slope) -1. A eficiência de cada alvo, bem como 

o r2 foram: GAPDH – eficiência 96%, r2=0,99; MMP-9 – eficiência 100%, r2=0,99; NF-

κB – eficiência 95%, r2=0,99 e IL-1beta – eficiência 97%, r2=0,98. 

O ensaio para avaliação da expressão gênica de NF-κB, IL-1beta e MMP-9 nas 

amostras de pulmão, foi realizado utilizando os iniciadores (primers) na concentração 

de 2,5 p/mol, GoTaq Real-Time PCR System (Promega Corporation, USA), cDNA 

diluído 5x em água livre de nucleases, perfazendo um volume final de 10 μL de reação. 

A reação foi processada em termociclador ABI Prism 7500 Sequence Detection System 

(Applied Biosystems, USA).  Os primers utilizados nesse estudo estão descritos na 

Tabela 2. O ensaio foi realizado em duplicata para todos os genes juntamente com o 

gene normalizador presente na mesma placa que os genes avaliados. Os resultados 

foram expressos pelo método CT comparativo (2-ΔΔCt) que consiste de uma 

quantificação relativa que utiliza fórmulas aritméticas para determinar as diferenças na 

expressão de um alvo de uma amostra comparando com a sua expressão em uma 

amostra controle. Neste tipo de análise é realizada uma normalização de expressão deste 

alvo para cada amplificação, ou seja, sua expressão é subtraída pela expressão de um 

gene constitutivo que é expresso de maneira semelhante em diferentes tecidos e em 
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diferentes condições. Assim, para cada amostra alvo, foram amplificados os genes alvos 

NF-B (DAI; TANG; WANG; VELKOV et al., 2017), IL-1betaKIM; KWUN; CHOI; 

AHN et al., 2013 MMP-9 (HIGAKI; WADA; MIKURA; YASUTAKE et al., 2015) e 

o gene constitutivo: GAPDH (HIGAKI; WADA; MIKURA; YASUTAKE et al., 2015), 

de forma a se obter os valores dos Cycle threshold (Ct) correspondentes e a realização 

dos cálculos para obtenção dos resultados. Para se realizar uma análise com base nos 

valores do ΔΔCt faz-se necessário que as eficiências entre alvos (citocinas) e o gene 

endógeno sejam semelhantes. Assim, os cálculos para a determinação do ΔΔCt foram 

realizados a partir do método, onde as diferenças na expressão gênica são calculadas 

baseando-se apenas nas eficiências das amplificações e as diferenças de Cts do alvo na 

amostra a no controle.

 

 

Tabela 2. Sequências de primers usados para quantificação da expressão de mRNA por 

PCR em tempo real 

Gene Sequência de nucleotídeos (5’ – 3’) 

GAPDH F: ACTCCACTCACGGCAAATTCAACGG R: AGGGGCGGAGATGATGACCC 

NF-B F: CACTGTCTGCCTCTCTCGTCT R: AAGGATGTCTCCACACCACTG 

IL-1beta F: GTGTCTTTCCCGTGGACCTT R: TCGTTGCTTGGTTCTCCTTG 

MMP-9 F: TTGAGTCCGGCAGACAATCCTTGC R: CCTTATCCACGCGAATGACGCTCT 

GAPDH: Gliceroldeído-3-fosfato desidrogenase; NK-κB: Fator nuclear kappa B; IL-1beta: Interleucina -1 

beta; MMP-9: Metaloproteinase de matriz – 9; F: primer direto; R: primer reverso. 

 

5.9. Análises Estatísticas 

Os dados foram expressos em média ± desvio padrão ou mediana (percentil 25% 

e percentil 75%). Para a análise de distribuição dos dados foi avaliada utilizando o teste 

de normalidade Shapiro-Wilk. No estudo 1: para os dados paramétricos foi utilizado o 

teste t de Student não pareado. Para os dados discretos foi utilizado o teste de U Mann-

Whitney. Em relação ao estudo 2: as diferenças entre os grupos foram determinadas 

usando análise de Two-way ANOVA considerando tipo de dieta e tipo de exposição 
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como amostras independentes e o pós-teste de Tukey foi realizado para comparações 

múltiplas. Na análise da expressão gênica relativa os dados foram analisados pela 

análise de one-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Em todos os casos, a 

diferença significativa foi considerada quando o valor de p<0,05. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism versão 8.00 para Windows 7 e 

10, GraphPad Software (San Diego, CA, USA). 
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6. Resultados  

6.1. Estudo 1 – Animais de 24 horas e 31 dias de vida  

6.1.1. Parâmetros Biométricos 

A fim de avaliar a influência da dieta materna durante a gravidez nos parâmetros 

biométricos da prole masculina, avaliamos: massa corporal, comprimento, massa 

pulmonar, massa relativa pulmonar e densidade pulmonar. Nos animais com 24 horas 

de vida, houve uma redução significativa na massa corporal (teste-T, p <0,0001), 

comprimento (teste-T, p = 0,0003), massa pulmonar (teste-T, p <0,0001), massa 

pulmonar relativa (teste de Mann-Whitney, p = 0,0079) e densidade pulmonar (teste-T, 

p = 0,0016) na prole de GRP quando comparado a prole do GC. Nos animais com 31 

dias de vida, houve uma redução significativa na massa corporal (teste-T, p <0,0001), 

comprimento (teste-T, p = 0,0079) e massa pulmonar (teste-T, p = 0,03) na prole do 

GRP quando comparado com a prole GC. Massa pulmonar relativa e densidade 

pulmonar não diferiram entre os grupos (Tabela 3, Figura 17). 
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Tabela 3. Parâmetros biométricos dos grupos experimentais com 24 horas e 31 dias de 

vida. 

 24 horas de vida  

 GC (n = 5) GRP (n = 5) 

Massa Corporal (g) 1,20 ± 0,04 0,71 ± 0,04 * 

Comprimento (cm) 3,04 ± 0,20 2,28 ± 0,19 * 

Massa Pulmonar (g) 0,038 ± 0,003 0,021 ± 0,002 * 

Massa Pulmonar Relativa 

(%) 

3,33  

(3,07 – 3,56) 

2,79 * 

(2,60 – 2,82)  

Densidade Pulmonar 

(g/cm3) 

0,022 ± 0,002 0,017 ± 0,001 * 

 31 dias de vida  

 GC (n = 5) GRP (n = 5) 

Massa Corporal (g) 20,94 ± 0,50 17,63 ± 0,81 * 

Comprimento (cm) 7,90 

(7.50 – 8.10) 

7,30 * 

(7,10 – 7.30)  

Massa Pulmonar (g) 0.48 ± 0.05 0.40 ± 0.04 * 

Massa Pulmonar Relativa 

(%) 

2.28  

(2.08 – 2.46) 

2.42  

(2.37 – 2.53) 

Densidade Pulmonar 

(g/cm3) 

0.25 ± 0.02 0.24 ± 0.02 

GC: Grupo controle; GRP: Grupo restrição proteica. (*) Representa uma diferença 

significativa entre o GRP quando comparado ao GC. Os dados são expressos como média ± 

SD ou mediana (percentil 25% – percentil 75%) e foram analisados pelo Teste t não pareado 

ou teste de U Mann-Whitney (p <0.05). 
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Figura 17. Imagem representativa dos camundongos e pulmões com 24 horas e 31 dias de vida 

para ilustrar as diferenças no tamanho. GC: grupo controle; PRG: grupo de restrição proteica. 

 

6.1.2. Parâmetros Hematológicos 

A restrição proteica materna durante a gravidez diminuiu a contagem de 

glóbulos vermelhos (teste-T, p = 0,0220) na prole GRP com 24 horas de vida quando 

comparada à prole CG. No entanto, hemoglobina e hematócrito não diferiram. A 

restrição proteica materna durante a gravidez não causou nenhuma alteração nos dados 

do hemograma da prole com 31 dias de vida (Tabela 4). 
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Tabela 4. Parâmetros Hematológicos dos grupos experimentais com 24 horas e 31 dias 

de vida  

 24 horas de vida  

 GC (n = 5) GRP (n = 5) 

Eritrócitos (x106/µL) 1,86 ± 0,10 1,43 ± 0,33 * 

Hemoglobina (g/dL) 10,44 ± 0,47 9,72 ± 0,56 

Hematócrito (%) 31,32 ± 1,42 29,16 ± 1,67 

 31 dias de vida  

 GC (n = 5) GRP (n = 5) 

Eritrócitos (x106/µL) 7,68 ± 0,21 7,64 ± 0,30 

Hemoglobina (g/dL) 14,14 ± 0,34 14,12 ± 0,55 

Hematócrito (%) 42,42 ± 1,03 42,36 ± 1,65 

GC: Grupo controle; GRP: Grupo restrição proteica. (*) Representa uma diferença 

significativa entre o GRP quando comparado ao GC. Os dados são expressos como média ± 

SD e foram analisados pelo Teste t não pareado (p <0.05). 

 

6.1.3. Contagem de células no lavado broncoalveolar (LBA) 

Para avaliar o influxo de células nas vias aéreas nos animais com 31 dias de 

vida, foram realizadas contagens celulares totais e diferenciais no LBA. Animais cujas 

mães receberam dieta hipoproteica durante a gestação apresentaram maior contagem de 

leucócitos (teste-T, p = 0,0015) em relação ao grupo controle. Os animais do GRP 

apresentaram maiores contagens de macrófagos (teste-T, p = 0,0020), neutrófilos (teste-

T, p = 0,0116) e linfócitos (teste-T, p = 0,0079) quando comparados ao CC (Figura 18). 
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Figura 18. Influxo de células inflamatórias no lavado broncoalveolar (LBA) dos grupos 

experimentais com 31 dias de vida. GC: grupo controle; GRP: grupo restrição proteica. (*) 

Representa uma diferença significativa entre o GRP quando comparado ao GC. Os dados são 

expressos como média ± DP ou mediana (percentil 25% - percentil 75%) e foram analisados 

pelo teste t não pareado ou teste U de Mann-Whitney, n = 5 animais por grupo (p < 0,05). 

 

6.1.4. Pulmão 

6.1.4.1. Análises estereológicas e morfométrica do 

parênquima pulmonar 

Análises estereológicas e morfométricas foram realizadas para avaliar a 

influência da restrição proteica materna durante a gestação na histoarquitetura do 

parênquima pulmonar na prole dos camundongos. Com 24 horas de vida, a prole GRP 

apresentou maior densidade de volume do espaço aéreo alveolar (Vv[a]) (teste de Mann 

Whitney, p = 0,0159) e menor densidade de volume dos septos alveolares (Vv [sa]) 

(teste de Mann Whitney, p = 0,0079) em comparação com a prole GC. Para certificar a 
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extensão da lesão pulmonar causada pela restrição do crescimento intrauterino, 

realizamos análise morfométrica do intercepto linear médio e observamos que o valor 

de Lm estava elevado no GRP em relação ao GC nos animais com 24 horas de vida 

(teste de Mann Whitney, p = 0,0286). A avaliação das lâminas coradas com Tricrômico 

de Gomori mostrou que não houve diferença na deposição de colágeno entre os grupos 

experimentais com 24 horas de vida (p > 0,05; Tabela 5, Figura 19). 

Nos animais com 31 dias de vida, o grupo GRP apresentou maior densidade de 

volume do espaço aéreo alveolar (Vv[a]) (teste de Mann Whitney, p = 0,0159) e menor 

densidade de volume dos septos alveolares (Vv [sa]) (teste de Mann Whitney , p = 

0,0079) em relação ao grupo controle. Além disso, o GRP apresentou maior valor de Lm 

(teste de Mann Whitney, p = 0,0079) em relação ao GC. Em relação à análise das 

lâminas coradas com tricrômico de Gomori no 31º dia de vida, os animais do grupo 

cujas mães receberam dieta com restrição protéica (GRP) apresentaram maior deposição 

de colágeno em relação ao GC (teste de Mann Whitney, p = 0,0079; Tabela 5, Figura 

19). 
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Tabela 5. Análises morfométricas no parênquima pulmonar dos grupos experimentais 

com 24 horas e 31 dias de vida  

 24 horas de vida  

 GC (n = 4 – 5) GRP (n = 4 – 5) 

Vv[a] (%) 39,06  

(37,51 – 41,25) 

45,70 * 

(42,77 – 45,84)  

Vv[sa] (%) 56,88  

(55,94 – 59,38) 

51,64 *  

(44,69 – 54,60)  

Vv[col] (%) 

(Fibras Colágenas) 

6,41  

(6,09 – 9,85) 

6,72  

(5,79 – 7,90) 

Lm (µm) 118.73  

(114.71 – 121.10) 

151,80 * 

(138,30 – 162,30)  

 31 dias de vida  

 GC (n = 5) GRP  (n = 5) 

Vv[a] (%) 52,50  

(46,72 – 53,91) 

56,91 *  

(55,20 – 60,44)  

Vv[sa] (%) 45,94  

(44,54 – 51,41) 

40,79 *  

(37,09 – 43,67)  

Vv[col] (%) 

(Collagen Fibers) 

33,13  

(31,88 – 33,60) 

40,00 *  

(36,56 – 41,10)  

Lm (µm) 115,90  

(112,00 – 123,60) 

224,00 *  

(206,80 – 236,80)  

GC: Grupo controle; GRP: Grupo restrição proteica. Vv[a]: Densidade de volume de espaço 

aéreo alveolar; Vv[sa]: Densidade de volume de septo alveolar; Vv[col]: Densidade de 

volume de fibras colágenas; lm: Intercepto linear médio. (*) Representa uma diferença 

significativa entre o GRP quando comparado ao GC. Os dados são expressos como mediana 

(percentil 25% – percentil 75%) e foram analisados pelo Teste t não pareado ou teste de U 

Mann-Whitney (p <0.05). 
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Figura 19. Fotomicrografias de seções pulmonares de camundongos com 24 horas e 31 dias de 

vida. GC: grupo controle; PRG: grupo de restrição proteica. Fotomicrografias de cortes 

pulmonares corados com hematoxilina e eosina, barra = 100 µm, aumento de 200x. 

Fotomicrografias coradas em Tricromo de Gomori, barra = 100 µm, aumento de 400x. 
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6.1.4.2. Análise das defesas antioxidantes, peroxidação 

lipídica e mediadores inflamatórios no parênquima 

pulmonar 

6.1.4.2.1.  Análise de SOD, Catalase e TBARS 

Com 24 horas de vida, a atividade da superóxido dismutase foi menor nos 

animais GRP em comparação ao GC (teste T, p = 0,0305), enquanto a atividade da CAT 

não apresentou diferença significativa entre os grupos (p > 0,05). Os níveis de 

concentração de TBARS (ou seja, uma medida de peroxidação lipídica) aumentaram no 

GRP quando comparados ao GC (teste T, p = 0,0274). Aos 31 dias de vida, os animais 

do GRP apresentaram maior atividade de SOD (teste T, p = 0,0074) e CAT (teste T, p = 

0,0087) em relação ao GC. Além disso, houve aumento significativo da concentração de 

TBARS (teste T, p = 0,0020) no GRP quando comparado ao GC (Tabela 6). 

 

6.1.4.2.2. Análise dos marcadores inflamatórios  

Biomarcadores inflamatórios CCL2, IL-6, IL-10, TNF-α e leptina foram 

analisados no homogenato pulmonar para avaliar o estado inflamatório. Nas primeiras 

24 horas de vida, CCL2 foi maior no GRP em relação ao GC (teste T, p = 0,0245). As 

concentrações de IL-10 (teste T, p = 0,0025) e de leptina foram menores no GRP em 

relação ao GC (teste T, p < 0,0001). Não houve diferença nas concentrações de TNF-α e 

IL-6 entre os grupos (p > 0,05). No 31º dia de vida, os animais do GRP apresentaram 

maior concentração de TNF-α em relação ao GC (teste T, p = 0,0380) enquanto IL-10 

(teste T, p = 0,0016) e Leptina (teste T, p = 0,0048) a expressão foi reduzida no GRP 

em relação ao GC. A concentração de CCL2 e IL-6 não apresentou diferença entre os 

grupos (p > 0,05) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Análises do estresse oxidativo, dano celular e inflamação no parênquima 

pulmonar dos grupos experimentais com 24 horas e 31 dias de vida 

 24 horas de vida 

 GC (n = 5) GRP (n = 5) 

SOD (U/mg proteína) 20,10 ± 4,02 13,81 ± 3,54 * 

CAT (U/mg proteína) 2,56 ± 0,71 3,18 ± 0,78   

TBARS (nmol/mg proteina) 2,61 ± 1,14 4,65 ± 1,25 * 

CCL2 (ρg/mL) 1514,95 ± 290,36 2634,89 ± 857,77 * 

TNF - α (ρg/mL) 748,80 ± 47,03 706,64 ± 68,16 

IL-6 (ρg/mL) 2070,11 ± 113,26 2004,56 ± 120,66 

IL-10 (ρg/mL) 3922,35 ± 74,83 3686,40 ± 96,38 * 

Leptina (ρg/mL) 1221,00 ± 83,60 815,70 ± 78,11 * 

 31 dias de vida  

 GC (n = 5) GRP (n = 5) 

SOD (U/mg proteína) 30,88 ± 3,43 78,65 ± 29,77 * 

CAT (U/mg proteína) 1,18 ± 0,16 6,33 ± 3,33 * 

TBARS (nmol/mg proteina) 3,17 ± 0,62 43,35 ± 19,95 * 

CCL2 (ρg/mL) 1624,92 ± 274,23 1280,55 ± 375,92 

TNF - α (ρg/mL) 704,75 ± 29,34 758,24 ± 38,21 * 

IL-6 (ρg/mL) 2011,84 ± 129,70 1946,30 ± 257,43 

IL-10 (ρg/mL) 4344,45 ± 190,04 3747,01 ± 212,28 * 

Leptina (ρg/mL) 694,20 ± 57,99 427,50 ± 143,2 * 

GC: Grupo controle; GRP: Grupo restrição proteica. SOD: Superóxido dismutase; CAT: Catalase; 

TBARS: Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico; CCL2 ou MCP-1: Proteína quimiotática de 

monócitos 1; TNF – α: Fator de necrose tumoral alfa; IL-6: Interleucina - 6; IL-10: Interleucin – 10.  

(*) Representa uma diferença significativa entre o GRP quando comparado ao GC. Os dados são 

expressos como média ± SD e foram analisados pelo Teste t não pareado (p <0.05). 
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6.2. Estudo 2 – Efeitos da associação da dieta hipoproteica e 

exposição à fumaça de cigarro materna durante a gestação para 

prole com 24 horas de vida  

6.2.1. Parâmetros Biométricos   

 A fim de avaliar os efeitos da associação da dieta hipoproteica e a exposição à 

fumaça de cigarro materna durante a gravidez nos parâmetros biométricos da prole 

masculina, avaliamos: massa corporal, comprimento, massa pulmonar, massa relativa 

pulmonar e densidade pulmonar. Para a massa corporal o teste de Two-way ANOVA 

revelou um efeito da dieta [F (1,16) = 7229; p<0,0001], um efeito da exposição à 

fumaça [ F (1,16) = 268,9; p<0,0001] e uma interação entre dieta e a exposição à 

fumaça [F (1,16) = 13,87; p=0,0018]. O teste de comparações múltiplas de Tukey 

mostrou que há uma diminuição do peso dos animais no GFC (p<0,0001) quando 

comparado ao GC, no GRP (p<0,0001) quando comparado ao GC e GFC e no GRFC 

(p<0,0001) quando comparado ao GC, GRP e GFC (Tabela 7, Figura 20).  

 Para o comprimento o teste de Two-way ANOVA demonstrou um efeito da 

dieta [F (1,16) = 74,68; p<0,0001], uma interação entre dieta e a exposição à fumaça 

[F (1,16) = 7,837; p=0,0129], mas nenhum efeito da exposição à fumaça [F (1,16) = 

2,504; p=0,1331]. O teste de comparações múltiplas de Tukey demonstrou uma 

diminuição do comprimento no GFC (p=0,0315) quando comparado ao GC, no GRP 

(p<0,0001 e p=0,0007) quando comparado ao GC e GFC respectivamente e no GRFC 

(p<0,0001 e p=0,0039) quando comparado ao GC e GFC respectivamente. Os grupos 

GRP e GRFC não apresentaram diferenças significativas (Tabela 7, Figura 20). 

 No teste de Two-way ANOVA observou-se um efeito da dieta [F (1,16) = 

282,4; p<0,0001], um efeito da exposição à fumaça [F (1,16) = 44,82; p<0,0001] e 

uma interação entre dieta e a exposição à fumaça [F (1,16) = 7,915; p=0,0125] em 

relação à massa pulmonar da prole. O teste de comparações múltiplas de Tukey 

revelou uma diminuição da massa pulmonar na prole GFC (p<0,0001) quando 

comparado ao GC, no GRP (p<0,0001) quando comparado ao GC e GFC e no GRFC 

(p<0,0001) quando comparado ao GC e GFC. Os grupos GRP e GRFC não diferiram 

entre si (Tabela 7, Figura 20). 
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 Em relação à massa relativa dos grupos experimentais o Two-way ANOVA 

demonstrou um efeito da dieta [F (1,16) = 113,3; p<0,0001], um efeito da exposição à 

fumaça [F (1,16) = 109,0; p<0,0001] e uma interação entre dieta e exposição à fumaça 

[F (1,16) = 77,09; p<0,0001]. O teste de comparações múltiplas de Tukey mostrou 

uma diminuição desse parâmetro no GRP (p<0,0001), GFC (p<0,0001) e GRFC 

(p<0,001) quando comparados ao GC. Entre os grupos GRP, GFC e GRFC não houve 

diferenças significativas (Tabela 7, Figura 20). 

 E por fim em relação a densidade pulmonar dos animais o teste de Two-way 

ANOVA demonstrou um efeito da dieta [F (1,15) = 18,26; p=0,0007], um efeito da 

exposição à fumaça [F (1,15) = 5,579; p=0,0321] e uma interação entre dieta e 

exposição à fumaça [F (1,15) = 5,490; p=0,0333]. Já o teste de comparações múltiplas 

de Tukey demonstrou uma diminuição na prole GRP (p=0,0011), no GFC (0,0175) e 

GRFC (0,0019) comparados ao GC respectivamente. Os grupos GRP, GFC e GRFC 

não apresentaram diferenças significativas (Tabela 7, Figura 20). 
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Tabela 7. Efeitos da dieta com restrição proteica e exposição à fumaça de cigarro nos 

parâmetros biométricos nos grupos experimentais. 

GC: grupo controle; GRP: grupo restrição proteica. GFC: grupo fumaça de cigarro; GRFC: grupo restrição proteica e fumaça de 

cigarro. O (*) representa uma diferença significativa em relação ao GC; o (#) representa uma diferença significativa em relação ao 

GRP; o ($) representa uma diferença significativa em relação ao GFC. Os dados são expressos como média ± SD ou mediana (percentil 

25% - percentil 75%) e foram analisados pelo Two-way ANOVA com pós-teste de Tukey (p <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupos Efeito 

GC GRP GFC GRFC Dieta Exposição Interação 

Massa 

corporal (g) 

1,22 ± 0,006 0,70 ± 0,017 * 1,10 ± 0,011 *,# 0,63 ± 0,014 *,#,$ <0,0001  <0,0001  0,0018  

Comprimento 

(cm) 

3,08 ± 0,08 2,14 ± 0,16 * 2,72 ± 0,10 *,# 2,24 ± 0,29 *,$ <0,0001  0,1331 0,0129  

Massa 

Pulmonar (g) 

0,032 ± 0,0012 0,019 ± 0,001 *  0,026 ± 0,002 *,# 0,016 ± 0,001 *,$ <0,0001  <0,0001  0,0125  

Massa 

Pulmonar 

Relativa (%) 

3,53  

(3,32 – 3,69) 

1,91 * 

(1,60 – 1,95)  

1,80 * 

(1,66 – 2,00)  
1,68 * 

(1,47 – 1,83)  

<0,0001  <0,0001  <0,0001  

Densidade 

Pulmonar 

(g/cm3) 

0,022 ± 0,0021 0,016 ± 0,001 * 0,018 ± 0,001 *  0,016 ± 0,003 * 0,0007  0,0321  0,0333 
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Figura 20. Imagem representativa dos camundongos dos grupos experimentais para ilustrar as 

diferenças no tamanho. GC: grupo controle; PRG: grupo de restrição proteica; GFC: grupo 

fumaça de cigarro; GRFC: grupo restrição proteica e fumaça de cigarro. 
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6.2.2. Pulmão 

6.2.2.1. Análises estereológicas e morfométrica do 

parênquima pulmonar 

Os efeitos demonstrados pelo teste de Two-way ANOVA sobre as análises 

estereológicas e morfométricas as quais foram realizadas para avaliar a influência da 

restrição proteica materna durante a gestação na histoarquitetura do parênquima 

pulmonar na prole dos camundongos estão representados na tabela 8. Após o teste 

multifatorial em relação à densidade de volume de espaço aéreo alveolar (Vv[a]), foi 

observado um efeito da dieta [F (1,16) = 17,96; p=0,0006], um efeito da exposição à 

fumaça [F (1,16) = 11,88; p=0,0033] e uma interação entre dieta e a exposição à 

fumaça [F (1,16) = 14,46; p=0,0016]. Com o teste de comparações múltiplas de Tukey 

observou-se um aumento da Vv[a] no GRP (p=0,0002), no GFC (p=0,0005) e no 

GRFC (p=0,0003) quando comparados ao GC. OS grupos GRP, GFC e GRFC não 

apresentaram diferenças entre si (Tabela 8, Figura 21). 

Para a densidade de volume de septo alveolar (Vv[as]), o teste multifatorial 

revelou um efeito da dieta [F (1,16) = 14,19; p=0,0017], um efeito da exposição à 

fumaça [F (1,16) = 8,602; p=0,0098] e uma interação entre dieta e a exposição à 

fumaça [F (1,16) = 10,44; p=0,0052]. No teste de comparações múltiplas de Tukey 

houve uma diminuição desse parâmetro no GRP (p=0,0008), no GFC (p=0,0025) e no 

GRFC (p=0,0012) quando comparados ao GC. Os grupos GRP, GFC e GRFC não 

tiveram diferenças significativas (Tabela 8, Figura 21). 

O intercepto linear médio (Lm) com o teste multifatorial revelou um efeito da 

dieta [F (1,16) = 9,187; p=0.0079], um efeito da exposição à fumaça [F (1,16) = 16,82; 

p=0,0008], entretanto não houve interação entre dieta e a exposição à fumaça [F (1,16) 

= 1,183; p=0,2929]. E o teste de comparações múltiplas de Tukey mostrou um 

aumento do Lm na prole GRP (p=0,0453), GFC (p=0,0100) e GRFC (p=0,0006) 

quando comparados ao grupo controle. Diferenças significativas não foram observadas 

entre GRP, GFC e GRFC (Tabela 8, Figura 21).  
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Tabela 8. Efeitos da dieta com restrição proteica e a exposição à fumaça de cigarro na 

análise morfométrica do parênquima pulmonar nos grupos experimentais  

 Grupos Efeito 

GC GRP GFC GRFC Dieta Exposição Interação 

Vv[a] 

(%) 

34,69  

(31,56 – 36,25) 

48,13 *  

(43,59 – 56,25) 

48,75 * 

 (45,87 – 49,84) 

47,81 * 

(45,16 – 53,13) 

0,0006 0.0033 0.0016 

Vv[sa] 

(%) 

63,13   

(62,34 – 65,63) 

50,94 *  

(41,41 – 55,94)  

50,31 * 

 (49,06 – 52,97)  

51,25 * 

(45,31 – 53,44)  

0.0017 0.0098 0.0052 

Lm (µm) 
100,20 ± 5,00 186,70 ± 29,65 * 209,20 ± 62,33 * 250,00 ± 63,47 * 0,0079 0,0008 0,2929 

GC: grupo controle; GRP: grupo restrição proteica. GFC: grupo fumaça de cigarro; GRFC: grupo restrição proteica e fumaça de 

cigarro. Vv[a]: Densidade de volume de espaço aéreo alveolar; Vv[sa]: Densidade de volume de septo alveolar. Lm: Intercepto linear 

médio. O (*) representa uma diferença significativa em relação ao GC. Os dados são expressos como média ± SD ou mediana (percentil 

25% - percentil 75%) e foram analisados pelo Two-way ANOVA com pós-teste de Tukey (p <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Fotomicrografias de seções pulmonares de camundongos dos grupos experimentais. GC: grupo 

controle; PRG: grupo de restrição proteica; GFC: grupo fumaça de cigarro; GRFC: grupo restrição proteica e 

fumaça de cigarro.  Fotomicrografias de cortes pulmonares corados com hematoxilina e eosina, barra = 100 µm, 

aumento de 200x.  
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6.2.2.2. Análise das defesas antioxidantes, peroxidação 

lipídica e mediadores inflamatórios no parênquima 

pulmonar 

Avaliando o efeito da dieta e da exposição à fumaça nas defesas antioxidantes e 

no dano celular o teste de Two-way ANOVA revelou um efeito da dieta [F (1,16) = 

9,765; p=0,0065], um efeito da exposição à fumaça [F (1,16) = 148,2; p<0,0001] e uma 

interação entre a dieta e a exposição à fumaça [F (1,16) = 41,31; p<0,0001]. No teste de 

comparações múltiplas de Tukey foi demonstrado uma menor atividade dessa enzima 

no GRP (p<0,0001) quando comparado ao GC, no GFC (p<0,0001) quando comparado 

ao GC e GRP e no GRFC (p<0,0001 e p=0,0045) quando comparado ao GC e GRP, 

respectivamente. Nenhuma diferença significativa entre GFC e GRFC foi observada 

(Tabela 9). 

Em relação aos valores de catalase, Two-way ANOVA foi observado um efeito 

da dieta [F (1,32) = 9,732; p=0,0038], entretanto nenhum efeito foi revelado em relação 

à exposição à fumaça [F (3,32) = 1,397; p=0,2616] e também nenhuma interação entre 

dieta e a exposição à fumaça [F (3,32) = 0,8325; p=0,4859]. Ao realizarmos o teste de 

comparações múltiplas de Tukey observa-se uma menor atividade dessa enzima no 

GRFC (p=0,0489) quando comparado ao grupo controle. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os demais grupos (Tabela 9). 

Avaliando o dano celular através do TBARS o teste de Two-way ANOVA 

demonstrou um efeito da dieta [F (1,16) = 25,88; p=0,0001] e um efeito da exposição à 

fumaça [F (1,16) = 41,80; p<0,0001], contudo nenhum efeito de interação entre as 

variáveis foi observado [F (1,16) = 0,05376; p=0,8196]. As comparações múltiplas de 

Tukey demonstraram aumento do dano lipídico no GRP (p=0,0162) e GFC (0,0022) 

quando comparado ao GC. Também houve um aumento da peroxidação lipídica no 

GRFC (p<0,0001; p=0,0012 e p=0,0083) quando comparado ao GC, GRP e GFC 

respectivamente. Nenhuma diferença significativa foi observada entre o GRP e GFC 

(Tabela 9).  

Alguns biomarcadores inflamatórios foram analisados no homogenato pulmonar 

para avaliar a inflamação nos animais com 24 horas de vida. Para CCL2, no teste 

multifatorial observou-se um efeito da dieta [F (1,16) = 17,71; p=0,0007] e uma 
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interação entre dieta e a exposição à fumaça [F (1,16) = 15,14; p=0,0013], todavia 

nenhum efeito da exposição à fumaça, [F (1,16) = 1,799; p=0,1985], foi observado. Nas 

comparações múltiplas de Tukey, as concentrações de CCL2 foram maiores no GRP 

(p=0,0002), GFC (p=0,0094) e GRFC (p=0,0060) quando comparados ao grupo 

controle. Não houve outras diferenças significativas entre os grupos (Tabela 9). 

O Two-way ANOVA evidenciou no TNF-α um efeito da dieta [F (1,16) = 22,87; 

p=0,0002], porém nenhum efeito da exposição à fumaça [F (1,16) = 1,665; p=0,2153] e 

também nenhuma interação entre os fatores [F (1,16) = 1,297; p=0,2716]. As 

concentrações dessa citocina foram menores no grupo GRFC (p=0,0028 e p=0,0035) 

quando comparados ao GC e GFC. Os grupos não apresentaram outras diferenças 

significativas entre si (Tabela 9). 

O fator de crescimento endotelial vascular após o Two-way ANOVA certificou-

se um efeito da exposição à fumaça [F (1,16 = 5,702; p=0,0296) e uma interação da 

dieta e a exposição à fumaça [F (1,16) = 6,782; p=0,0192], entretanto nenhum efeito da 

dieta [F (1,16) = 3,088; p=0,0980]. Após as comparações múltiplas de Tukey observou-

se menores concentrações de VEGF no GRP (p=0,0324), GFC (p=0,0133) e GRFC 

(p=0,0437) quando comparados ao GC. Outras diferenças não foram observadas entre 

os grupos (Tabela 9).  

Para a IL-6, o teste multifatorial demonstou um efeito da dieta [F (1,16) = 16,11; 

p=0,0010], nenhum efeito foi revelado para a exposição à fumaça [F (1,16) = 0,4622; 

p= 0,5063] e tampouco interação entre as variáveis [F (1,16) = 0,5184; p=0,4819]. Com 

as comparações múltiplas de Tukey evidenciou-se menores concentrações da citocina 

no grupo GRFC (p=0,0204 e p=0,0192) quando comparados ao GC e GFC, 

respectivamente. Outras diferenças significativas não foram observadas entre os grupos 

(Tabela 9).  

Analisando o teste multifatorial em relação a IL-10, esse evidenciou um efeito 

da dieta [F (1,16) = 141,7; p<0,0001] e uma interação entre dieta e a exposição à 

fumaça [F (1,16) = 8,645; p=0,0096], contudo não houve efeito da exposição à fumaça 

[F (1,16) = 0,002218; p=0,9630]. Já as comparações múltiplas de Tukey revelam 

menores concentrações dessa interleucina no GRP (p<0,0001) e GRFC (p<0,0001) 
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quando comparado ao GC e GFC. E não foi observada outras diferenças em relação aos 

grupos (Tabela 9). 

Por fim na leptina o Two-way ANOVA demonstrou um efeito da dieta [F (1,16) 

= 87,30; p<0,0001], um efeito da exposição à fumaça [F (1,16) = 7,782; p= 0,0131] e 

uma interação entre dieta e a exposição à fumaça de cigarro [F (1,16) = 8,802; 

p=0,0091]. O teste de comparações múltiplas de Tukey mostrou menores concentrações 

deste parâmetro no GFC (p=0,0044) comparado ao GC, no GRP (p<0,0001 e p=0,0014) 

quando comparado ao GC e GFC, respectivamente e no GRFC (p<0,0001 e p=0,0018) 

quando comparado ao GC e GFC, respectivamente. Não houve diferença significativa 

entre o GRP e GRFC (Tabela 9).  
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Tabela 9. Efeito da dieta com restrição proteica e a exposição à fumaça de cigarro sobre 

os biomarcadores de estresse oxidativo, dano celular e inflamação do parênquima 

pulmonar nos grupos experimentais  

 Grupos Efeito 

 GC GRP GFC GRFC Dieta Exposição Interação 

SOD  

(U/mg 

protein) 

22,02 ± 0,85 17,45 ± 1,15 * 13,12 ± 0,86 *,# 14,70 ± 1,32 *,# 0,0065 <0,0001 <0,0001 

CAT  

(U/mg 

protein) 

2,57 ± 0,77 3,58 ± 1,36 2,88 ± 0,75 5,63 ± 2,83 * 0,0038 0,2616 0,4859 

TBARS  

(nmol/mg 

protein) 

1,80 ± 0,18 2,68 ± 0,51 * 2,93 ± 0,27 * 3,89 ± 0,53 *,#,$ 0,0001 <0,0001 0,8196 

CCL2  

(ρg/mL) 

1680,69 ± 89,77 2679,99 ± 334,63* 2326,26 ± 280,80* 2365,44 ± 322,35 * 0,0007 0,1985 0,0013 

TNF - α  

(ρg/mL) 

657,12 ± 75,50 516,57 ± 101,64 651,27 ± 98,90 422,86 ± 62,86 *,$ 0,0002 0,2153 0,2716 

VEGF  

(ρg/mL) 

881,37 ± 213,32 653,74 ± 46,32 * 620,82 ± 49,66 * 665,03 ± 66,06 * 0,0980 0,0296 0,0192 

IL-6  

(ρg/mL) 

1107,14 ± 98,12 919,09 ± 159,29 1109,49 ± 155,38 839,17 ± 77,78 *,$ 0,0010 0,5063 0,4819 

IL-10  

(ρg/mL) 

1743,94 ± 139,07 978,87 ± 93,70 * 1589,99 ± 99,14 # 1127, 97 ± 123,16 *,$ <0,0001 0,9630 0,0096 

Leptina  

(ρg/mL) 

440,54 ± 49,40 285,51 ± 13,88 * 368,05 ± 8,81 *,# 287,75 ± 21,45 *,$ <0,0001 0,0131 0,0091 

GC: grupo controle; GRP: grupo restrição proteica. GFC: grupo fumaça de cigarro; GRFC: grupo restrição proteica e fumaça de 

cigarro. CCL2 ou MCP-1: Proteína Quimiotática de Monócitos 1; TNF-α: Fator de Necrose Tumoral Alfa; VEGF: Fator de 

Crescimento Endotelial Vascular; IL-6: Interleucina – 6; IL-10: Interleucina – 10. O (*) representa uma diferença significativa em 

relação ao GC; o (#) representa uma diferença significativa em relação ao GRP; o ($) representa uma diferença significativa em relação 

ao GFC. Os dados são expressos como média ± SD e foram analisados pelo Two-way ANOVA com pós-teste de Tukey (p <0,05). 
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6.2.2.3. Análise da expressão gênica relativa de mRNA 

no parênquima pulmonar dos grupos experimentais  

A expressão relativa de mRNA de NF-κB, IL-1beta e MMP-9 foi avaliada 

quantitativamente pela técnica de RT-PCR no pulmão dos camundongos dos diferentes 

grupos experimentais comparados ao controle e os resultados estão representados na 

Figura 22. Foi observado um aumento significativo da expressão relativa de NF-κB e 

IL-1beta na prole GRP (p= 0,0105 e p=0,0361) e GRFC (p=0,0160 e p=0,0144), 

respectivamente, em relação à prole GFC (Figura 22). No que diz respeito à MMP-9, foi 

observado um aumento da expressão relativa dessa metaloproteinase na prole GFC 

(p=0,0209) e GRFC (p=0,0005) em relação à prole GRP (Figura 22). 
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Figura 22. Expressão relativa de mRNA no parênquima pulmonar dos grupos 

experimentais. GRP: grupo restrição proteica; GFC: grupo fumaça de cigarro; GRFC: 

grupo restrição proteica e fumaça de cigarro. O (#) representa diferença significativa 

entre GRP e GFC. O ($) representa diferença significativa entre o GRFC e o GFC. Os 

dados são expressos como média ± DP (n=5) e foram analisados por One-way ANOVA 

seguido do pós-teste de Tukey (p<0,05). 
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7. Discussão 

7.1. Discussão Estudo 1 – Efeitos da restrição proteica durante a 

gestação nos animais com 24 horas e 31 dias de vida  

As necessidades nutricionais dependem do estágio de desenvolvimento do 

animal, da atividade reprodutiva e da idade. Durante a gestação e lactação, os requisitos 

de proteína para camundongos C57BL/6 podem variar entre 18 e 24% (COUNCIL, 

1995). Nossos achados mostraram que o estado nutricional materno influencia a prole 

resultando em uma redução na massa corporal da prole e no desenvolvimento pulmonar, 

causando ajustes em longo prazo no pulmão. Estudos em humanos e animais mostraram 

que a desnutrição materna é uma causa provável de retardo de crescimento intrauterino 

e resulta em baixo peso ao nascer. A desnutrição materna também causa mudanças 

morfológicas e fisiológicas de longa duração na prole (LUCAS, 1998; PIRES; 

AGUILA; MANDARIM-DE-LACERDA, 2006). Por exemplo, a restrição proteica 

afeta o desenvolvimento e a morfologia do rim e do complexo urogenital (PIRES; 

AGUILA; MANDARIM-DE-LACERDA, 2006; RINALDI; JUSTULIN; LACORTE; 

SAROBO et al., 2013). 

Considerando que observamos alterações no desenvolvimento pulmonar, 

avaliamos também a histoarquitetura pulmonar. 24 horas após o nascimento, os 

camundongos enconram-se com o pulmão na fase sacular, enquanto que aos 31 dias 

após o nascimento, a alveolarização já estava completa. Nossos achados mostraram que 

os animais cujas mães foram submetidas à restrição proteica apresentaram uma estrutura 

pulmonar simplificada, com espaços aéreos maiores e menos septos que os animais do 

grupo controle, corroborando os resultados de Zana-Taieb e colaboradores (ZANA-

TAIEB; BUTRUILLE; FRANCO-MONTOYA; LOPEZ et al., 2013) e Liu e 

colaboradores (LIU; LIN; TIAN; MIAO et al., 2014), que avaliaram o efeito da 

restrição proteica materna em ratos. As análises estereológicas associadas à análise da 

massa pulmonar sugerem que a restrição proteica materna pode ter induzido uma 

hipoplasia pulmonar (PORTER, 1999; SHERER; DAVIS; WOODS, 1990) na prole, 

pois o pulmão apresenta menor massa e também menor número de espaços aéreos 

quando comparado aos controles. Nossos resultados concordam com os achados de Liu 
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et al., que observaram hipoplasia em ratas cujas mães sofreram restrição proteica 

durante a gestação (LIU; LIN; TIAN; MIAO et al., 2014). 

Além de observar uma estrutura pulmonar simplificada nos animais aos 31 dias 

vida, também observamos um aumento na deposição de fibras colágenas nos pulmões. 

Durante o desenvolvimento pulmonar, a elastina desempenha um papel crítico na 

alveolarização (REHAN; SAKURAI; LI; KARADAG et al., 2012). É importante 

ressaltar, que a função pulmonar depende da relação entre as fibras elásticas e as fibras 

colágenas (WENDEL; TAYLOR; ALBERTINE; KEATING et al., 2000). O colágeno 

ajuda a manter a estrutura pulmonar, no entanto, o aumento da deposição de colágeno 

no interstício pode causar fibrose pulmonar (SNIJDER; PERAZA; PADILLA; 

CAPACCIONE et al., 2019). A formação de alvéolos depende da expressão de elastina 

e da formação de fibras elásticas (JOSS-MOORE; WANG; YU; CAMPBELL et al., 

2011). Esse processo contribui para a integridade e a distensibilidade das unidades 

alveolares (BRUCE; LO, 1991; JOSS-MOORE; WANG; YU; CAMPBELL et al., 

2011; WENDEL; TAYLOR; ALBERTINE; KEATING et al., 2000). Fatores como 

desnutrição e hipóxia afetam a síntese de elastina no pulmão e podem contribuir para a 

deposição anormal de elastina na matriz extracelular dos pulmões (REHAN; 

SAKURAI; LI; KARADAG et al., 2012). Portanto, embora não tenhamos avaliado as 

fibras elásticas, nossos resultados sugerem que a restrição do crescimento fetal, causada 

pela restrição proteica, pode ter interferido na formação das fibras elásticas durante a 

alveolarização, resultando em aumento da deposição de fibras colágenas no pulmão dos 

camundongos. Essa alteração no parênquima pulmonar pode alterar a função pulmonar 

e a mecânica ventilatória na vida adulta. Nesse sentido, estudos clínicos têm 

demonstrado que o baixo peso ao nascer promove alteração da função pulmonar na 

idade adulta, caracterizada por redução da capacidade e elasticidade pulmonar (CAI; 

SHAHEEN; HARDY; KUH et al., 2016; EDWARDS; OSMAN; GODDEN; 

CAMPBELL et al., 2003). 

O crescimento fetal depende do desenvolvimento placentário e da nutrição 

materna (ELIAS; MAKI; MATUSHEWSKI; NYGARD et al., 2017; MAHAJAN; 

AALINKEEL; SHAH; SINGH et al., 2008) e durante a gravidez, as necessidades 

nutricionais maternas aumentam para apoiar o crescimento fetal e o metabolismo 

materno (MOLINA; MEDICI; TARANTO; FONT DE VALDEZ, 2008). Neste 
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contexto, deficiências na ingestão de macro e micronutrientes afetam estas condições 

intrauterinas e alteraram o número ou a proporção das células (ELEFTHERIADES; 

CREATSAS; NICOLAIDES, 2006; MOLINA; MEDICI; TARANTO; FONT DE 

VALDEZ, 2008). Em nosso estudo, os animais, 24 horas após o nascimento 

apresentaram uma contagem de eritrócitos menor em comparação com os controles. 

Proteínas e algumas vitaminas e minerais desempenham um papel importante na 

eritropoiese e na sobrevivência dos eritrócitos (MOLINA; MEDICI; TARANTO; 

FONT DE VALDEZ, 2008). Assim, a restrição proteica pode ter alterado o transporte 

placentário levando a uma restrição no crescimento fetal. Amdi e colaboradores 

observaram em um modelo de restrição de crescimento intrauterino (RCIU) uma 

redução na contagem de eritrócitos e também mostraram alterações no processo de 

hematopoiese (AMDI; LYNEGAARD; THYMANN; WILLIAMS, 2020). Com base 

em nossos resultados, não podemos afirmar que houve alteração na eritropoiese, porém, 

mostramos que a restrição proteica materna resultou em RCIU, induzindo, portanto, 

uma menor contagem de eritrócitos. Os animais com 31 dias de vida não apresentaram 

alterações na contagem de eritrócitos. Em nosso estudo, após o parto, as fêmeas 

submetidas à restrição proteica mudaram para uma dieta padrão. Bautista et al., 

demonstraram que a restrição proteica durante a lactação influencia a composição do 

leite e, portanto, afeta o desenvolvimento dos filhotes (BAUTISTA; BAUTISTA; 

MONTANO; REYES-CASTRO et al., 2019). Assim, o aumento da ingestão proteica 

materna após o parto pode ter aumentado a transmissão de nutrientes essenciais através 

do leite materno, aumentando a produção e maturação de eritrócitos no filhote. 

Para entender os mecanismos envolvidos nas alterações da histoarquitetura 

pulmonar causadas pela restrição proteica materna, analisamos os níveis de peroxidação 

lipídica e a atividade de enzimas antioxidantes. O excesso de espécies reativas resulta 

em dano tecidual e disfunção celular, incluindo dano oxidativo a proteínas, lipídios e 

DNA (LAMBERT; BRAND, 2009; NASCIMENTO; FREITAS; SILVA-FILHO; 

LEITE et al., 2014). A produção excessiva de espécies reativas pode causar lesão 

pulmonar e, portanto, doenças respiratórias (PARK; KIM; LEE, 2009). Em nosso 

estudo, a restrição proteica materna promoveu um aumento nos níveis de peroxidação 

lipídica na prole, em ambas as idades analisadas. Dados anteriores já mostraram que a 

restrição proteica materna durante a gestação promove estresse oxidativo e danos aos 

lipídios da membrana (ROTIMI; ROTIMI; OLUWAFEMI; ADEMUYIWA et al., 
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2018). Nesse sentido, estudos com ratos e camundongos mostraram que a restrição 

proteica materna aumentou os níveis de malondialdeído, outro marcador de oxidação 

lipídica, no coração (NASCIMENTO; FREITAS; SILVA-FILHO; LEITE et al., 2014), 

tronco cerebral (FERREIRA; LIU; FERNANDES; LAGRANHA, 2016), rim e fígado 

na prole (COSTA; PIRES; NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et 

al., 2016). No entanto, nosso estudo é o primeiro a demonstrar que a restrição proteica 

materna induz a peroxidação lipídica nos pulmões da prole de camundongos, com 

duração de pelo menos 31 dias após o nascimento. 

A superóxido dismutase é a principal defesa pulmonar capaz de remover 

espécies reativas. Essa enzima catalisa a dismutação do ânion superóxido em peróxido 

de hidrogênio, que será removido pela catalase e/ou glutationa peroxidase (KELLNER; 

NOONEPALLE; LU; SRIVASTAVA et al., 2017). Em nosso estudo, os animais do 

grupo restrição proteica com 24 horas de vida apresentaram menor atividade da SOD 

em relação ao grupo controle, enquanto a atividade da catalase não apresentou diferença 

entre os grupos. Dados anteriores mostraram que a maturação da capacidade 

antioxidante pulmonar é retardada na prole, assim a imaturidade do sistema de defesa 

torna o organismo mais suscetível a lesões mediadas por espécies reativas de oxigênio 

(HAYASHIBE; ASAYAMA; DOBASHI; KATO, 1990).  Portanto, é concebível que a 

dieta hipoproteica e a restrição do crescimento fetal tenham afetado a atividade da 

superóxido dismutase, tornando os pulmões mais suscetíveis aos danos da peroxidação 

lipídica. Aos 31 dias de vida, os animais do grupo com restrição de proteína mostraram 

um aumento na atividade de SOD e catalase em comparação com os controles. O 

aumento da atividade enzimática pode estar correlacionado com o recrutamento de 

células inflamatórias para as vias aéreas nos animais de 31 dias, pois observamos um 

aumento na contagem de macrófagos, linfócitos e neutrófilos. As células inflamatórias 

ativas produzem e liberam espécies reativas de oxigênio e proteases, resultando em 

dano tecidual direto (PEREZ; ROBBINS; REVHAUG; SAUGSTAD, 2019), o que é 

demonstrado por um aumento na peroxidação lipídica. Assim, o acúmulo de espécies 

reativas pode ter promovido o aumento da atividade das enzimas antioxidantes SOD e 

catalase, a fim de minimizar os efeitos deletérios das espécies reativas de oxigênio. 

Também observamos tanto nos animais 24 horas quanto 31 dias após o 

nascimento, uma redução nos níveis de leptina nos pulmões dos animais cujas mães 
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sofreram restrição proteica durante a gestação. As células epiteliais brônquicas e as 

células alveolares do tipo II expressam o gene da leptina no pulmão adulto. No pulmão 

fetal, o gene da leptina é expresso nas células do insterstício alveolar denominadas  

lipofibroblastos (FANDINO; TOBA; GONZALEZ-MATIAS; DIZ-CHAVES et al., 

2019). A este respeito, Henson et al. demonstraram um aumento no número de 

receptores durante o final da gestação, sugerindo que a leptina apresenta um papel 

fundamental no desenvolvimento pulmonar (HENSON; SWAN; EDWARDS; HOYLE 

et al., 2004). De acordo com Chen em al. a restrição de crescimento fetal induz uma 

diminuição na expressão de leptina e seu receptor durante o estágio canalicular do 

desenvolvimento pulmonar (CHEN; ZHANG; HUANG; WANG et al., 2013). Assim, 

podemos sugerir que a redução da leptina pode ser um fator nas alterações na 

histoarquitetura observadas na prole de mães submetidas à restrição alimentar. 

Também observamos níveis mais baixos de IL-10 nos grupos restritos a 

proteínas. 24 horas após o nascimento, os níveis de CCL-2 foram maiores do que os 

controles, enquanto aos 31 dias após o nascimento, houve um aumento no TNF-α. A 

interleucina 10 é uma citocina com característica anti-inflamatória e reduz a transcrição 

de mediadores inflamatórios como o TNF-α (RIVERA; OLISTER; LIU; THOMPSON 

et al., 1998). Anteriormente, Chu et al. observaram que a desnutrição materna durante a 

gestação afetou a placenta, reduzindo especificamente a expressão de IL-10 (CHU; 

THAMOTHARAN; GANGULY; WADEHRA et al., 2016). Em outro estudo, Rivera e 

colaboradores, demonstraram em modelo experimental que a IL-10 atenua a restrição do 

crescimento fetal e a morte fetal (RIVERA; OLISTER; LIU; THOMPSON et al., 1998). 

A redução da citocina anti-inflamatória associada à baixa ingestão proteica materna, 

facilita o aumento dos mediadores inflamatórios, e, portanto, provocou um maior 

recrutamento de macrófagos, linfócitos e neutrófilos para as vias aéreas dos animais do 

31º dia após o nascimento. 

Nossos resultados mostraram que a restrição proteica durante a gravidez reduziu 

o peso corporal da prole, induziu estresse oxidativo e causou uma resposta inflamatória 

pulmonar com 24 horas e 31 dias após o nascimento. Assim, a desnutrição fetal 

promove alterações permanentes no pulmão e pode facilitar o desenvolvimento de 

doenças durante a vida adulta.  
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7.2. Discussão Estudo 2 – Efeitos da associação entre restrição 

proteica e a exposição à fumaça de cigarro durante a gestação 

nos animais com 24 horas de vida 

O período de desenvolvimento intrauterino representa uma fase de alta 

vulnerabilidade para o embrião/feto, sendo sensível a insultos tanto nutricionais quanto 

a agentes químicos ambientais (INDRIO; MARTINI; FRANCAVILLA; CORVAGLIA 

et al., 2017; MERICQ; MARTINEZ-AGUAYO; UAUY; INIGUEZ et al., 2017).  O 

crescimento fetal depende diretamente da absorção materna de nutrientes, envolvendo 

uma complexa linha de suprimento materno, incluindo ainda a placenta (CATTA-

PRETA; OLIVEIRA; MANDARIM-DE-LACERDA; AGUILA, 2006). O tabagismo 

gestacional está ligado à diminuição do peso ao nascer, descendentes menores e com 

menor circunferência da cabeça, independentemente de qualquer outro determinante. Os 

mecanismos atribuídos à essas desordens são, a diminuição da disponibilidade de 

oxigênio, a redução do fluxo sanguíneo para o feto e a redução da função placentária 

(ABBOTT; WINZER-SERHAN, 2012). No nosso modelo experimental, a dieta 

hipoproteica materna, a exposição à fumaça de cigarro durante o período gestacional, 

apresentaram efeitos sobre a prole, reduzindo parâmetros biométricos e o 

desenvolvimento pulmonar. A associação dos insultos, promoveu um déficit ainda mais 

exacerbado nesses parâmetros. 

Estudos em animais e humanos mostraram que a restrição proteica materna 

causou mudanças fisiológicas e morfológicas na prole acarretando em déficits na massa 

corporal e de alguns órgãos vitais (CATTA-PRETA; OLIVEIRA; MANDARIM-DE-

LACERDA; AGUILA, 2006; CHEN; MARTIN-GRONERT; TARRY-ADKINS; 

OZANNE, 2009; DUDELE; LUND; JESSEN; WEGENER et al., 2012; LUCAS, 1998; 

PEIXOTO-SILVA; FRANTZ; MANDARIM-DE-LACERDA; PINHEIRO-MULDER, 

2011; PIRES; AGUILA; MANDARIM-DE-LACERDA, 2006; SAVITIKADI; 

PULLAKHANDAM; KULKARNI; KUMAR et al., 2021). Sabe-se que o tabagismo 

materno afeta negativamente o peso e o comprimento ao nascer e compromete o 

desenvolvimento de órgãos vitais como rim e fígado (CAMPOS; DOURADO; DINIZ; 

BEZERRA et al., 2014; LARCOMBE; FOONG; BERRY; ZOSKY et al., 2011; LI; 

CHAN; WANG; SAAD et al., 2020; SUKJAMNONG; CHAN; ZAKARYA; NGUYEN 
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et al., 2018). De maneira inédita nosso estudo é o primeiro a evidenciar que a interação 

entre dieta materna com restrição proteica e a exposição à fumaça de cigarro, 

potencializa os efeitos deletérios nos parâmetros biométricos de recém-nascidos. 

Considerando as alterações observadas nos parâmetros biométricos relativos ao 

pulmão foi avaliada a histoarquitetura pulmonar. No presente estudo, a dieta e a 

exposição à fumaça de cigarro e interação de ambos insultos promoveu alterações na 

histoarquitetura pulmonar, caracterizada por um aumento dos espaços aéreos alveolares, 

diminuição de septos alveolares e aumento do intercepto linear médio. Tanto a restrição 

proteica, quanto a fumaça de cigarro estão relacionadas com a restrição do crescimento 

intrauterino, o que afeta o desenvolvimento pulmonar (FLEMING, T. P.; WATKINS, 

A. J.; VELAZQUEZ, M. A.; MATHERS, J. C. et al., 2018). Os resultados da restrição 

proteica isoladamente reafirmam os resultados encontrados no primeiro ensaio e assim 

como descrito em estudos anteriores, demonstram que a restrição proteica resulta em 

uma simplificação da estrutura pulmonar e indução de hipoplasia (LIU; PAN; LI; SUN 

et al., 2015; ZANA-TAIEB; BUTRUILLE; FRANCO-MONTOYA; LOPEZ et al., 

2013). Previamente, nosso grupo de pesquisa avaliando os efeitos, na prole, da 

exposição a fumaça de cigarro durante a gestação, observou aumento dos poros  

alveolares causado por um influxo de células inflamatórias e consequente destruição dos 

septos alveolares (CAMPOS; DOURADO; DINIZ; BEZERRA et al., 2014). Em outro 

estudo, Maritz em um modelo de exposição materna à nicotina observou que o ritmo de 

formação alveolar era mais lento no pulmão de ratos exposto a nicotina através da 

placenta e leite materno, o que implicou em atraso na maturação pulmonar e induziu 

enfisema microscópico na prole (MARITZ, 2002). Nossos resultados demonstraram 

uma simplificação do parênquima pulmonar, caracterizado por maior densidade de 

espaço aéreo alveolar.  Nosso estudo é o primeiro a demonstrar a associação da restrição 

proteica e da fumaça de cigarro durante a gestação e seus efeitos na prole. Os resultados 

evidenciam que, de maneira separada ou combinado, os insultos afetam a 

histoarquitetura pulmonar de maneira semelhante, resultando em uma estrutura 

simplificada com maiores espaços alveolares e redução de septos. Esses achados podem 

induzir a um atraso na maturação pulmonar nas três condições observadas em nosso 

estudo e resultar em alterações da função e mecânica pulmonar durante a vida adulta.  
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Sob condições normais de crescimento a produção das EROs é balanceada pela 

remoção das espécies reativas por mecanismos de defesa antioxidante (HALLIWELL, 

2006). O desequilíbrio redox só ocorre quando a geração das EROs excede os 

mecanismos de defesa celulares, seja como um resultado da produção excessiva 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e/ou uma ingestão ou síntese insuficiente de 

enzimas e antioxidantes endógenos (LUSHCHAK, 2014). Nesse contexto, a nutrição 

materna perinatal é importante, pois o consumo inadequado de macro e micronutrientes 

está associado ao aumento da geração das EROs e a diminuição da defesa antioxidante 

(VEGA; REYES-CASTRO; RODRIGUEZ-GONZALEZ; BAUTISTA et al., 2016). 

Além do fator nutricional, a fumaça de cigarro é composta por uma grande variedade de 

componentes químicos, incluindo as espécies reativas, o que está relacionado ao 

desequilíbrio redox (TANIGUCHI; TSUGE; MIYAHARA; TSUKAHARA, 2021). 

Estudos anteriores demonstraram que a restrição proteica (COSTA; PIRES; 

NALBONES-BARBOSA; DOS SANTOS VALENCA et al., 2016; VEGA; REYES-

CASTRO; RODRIGUEZ-GONZALEZ; BAUTISTA et al., 2016) e a exposição a 

fumaça de cigarro (CAMPOS; DOURADO; DINIZ; BEZERRA et al., 2014; LEI; 

WANG; FU; WANG et al., 2018) promovem aumento de peroxidação lipídica em 

diferentes órgãos. Os resultados observados nesse estudo corroboram com os achados 

anteriores e demonstraram que, isoladamente a restrição proteica materna e a exposição 

à fumaça de cigarro durante a gestação promoveram aumento da peroxidação lipídica no 

pulmão da prole com um dia pós-natal. Confirmando a nossa hipótese, quando os 

insultos são combinados a prole apresenta maiores níveis de peroxidação lipídica o que 

sugere que em condições na qual o feto é submetido a duas condições oxidantes o dano 

é ainda maior, o que pode resultar em comprometimento funcional ao longo da infância 

e vida adulta.  

Em relação a defesa antioxidante, a restrição proteica, a exposição a fumaça de 

cigarro e a combinação dos dois fatores promoveram uma diminuição da atividade de 

superóxido dismutase nos pulmões. A superóxido dismutase é maior defesa antioxidante 

contra o aníon superóxido (O2
-) (FUKAI; USHIO-FUKAI, 2011), estudos anteriores 

demonstraram menor atividade da enzima da prole de fêmeas submetidas a restrição 

proteica (HE; NIU; WANG; WANG et al., 2018; VEGA; REYES-CASTRO; 

RODRIGUEZ-GONZALEZ; BAUTISTA et al., 2016) e a exposição a fumaça de 

cigarro (CAMPOS; DOURADO; DINIZ; BEZERRA et al., 2014; LEI; WANG; FU; 
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WANG et al., 2018; LI; CHAN; WANG; SAAD et al., 2020). Li e colaboradores. 

observaram no fígado da prole de fêmeas expostas a fumaça de cigarro aumento dos 

níveis das EROs (LI; CHAN; WANG; SAAD et al., 2020), embora em nesse estudo não 

tenha sido determinado diretamente os níveis das EROs, os insultos maternos 

resultaram em aumento na produção de oxidantes, especialmente de ânion superóxido, 

resultando em depleção das reservas de SOD e, consequentemente, menor atividade da 

enzima.  Por outro lado, os animais cujas mães foram submetidas à restrição proteica e 

exposição à fumaça de cigarro apresentaram maior atividade de catalase. A SOD é a 

primeira linha da defesa antioxidante, atuando na conversão do ânion superóxido em 

peróxido de hidrogênio (FUKAI; USHIO-FUKAI, 2011). Nesse contexto de 

desequilíbrio redox, as reservas dessa enzima foram depletadas, porém o produto de sua 

reação estava aumentado mobilizando a catalase, que apresentou aumento da sua 

atividade em GRFC. Entretanto, para os outros grupos é impossível dizer como o 

peróxido de hidrogênio foi degradado a água e hidrogênio, possivelmente nesses grupos 

a glutationa peroxidase teve maior atividade. Todavia, a pouca quantidade de material 

biológico coletado, foi inviável determinar a atividade dessa enzima o que é uma 

limitação desse estudo.  

No presente estudo, os achados relacionados a histoarquitetura pulmonar, dano 

lipídico e enzimas antioxidantes sugerem um ambiente infamatório no pulmão da prole. 

Os nossos dados revelaram efeitos da dieta hipoproteica e da exposição à fumaça de 

cigarro e uma interação entre ambos insultos nos marcadores inflamatórios. As citocinas 

atuam como mediadores biológicos nas respostas do sistema imunológico mediadas por 

células (T-helper 1 [Th1]) e humoral (T-helper 2 [Th2]) (CHAHAL; MCLAIN; 

GHASSABIAN; MICHELS et al., 2017). A gravidez, a restrição proteica e a fumaça de 

cigarro ativam as respostas Th1 sobre a Th2 com a liberação e inibição de citocinas pró 

e anti-inflamatórias (ARNSON; SHOENFELD; AMITAL, 2010; CHAHAL; MCLAIN; 

GHASSABIAN; MICHELS et al., 2017). Estudos já demonstraram que a restrição 

proteica e a exposição à fumaça de cigarro durante o período fetal aumentam as 

concentrações de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α; CCL2, IL-8 e IL-1 e 

diminuem os níveis de citocinas anti-inflamatória como a IL-10 (BLACQUIERE; 

TIMENS; MELGERT; GEERLINGS et al., 2009; JANBAZACYABAR; VAN DAAL; 

LEUSINK-MUIS; VAN ARK et al., 2021; RIVERA; OLISTER; LIU; THOMPSON et 

al., 1998). Os animais de GRFC, em contraste com os demais grupos, apresentaram 
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uma diminuição nos valores de TNF-α e IL-6. Estudos anteriores, relataram 

concentrações mais baixas de IL-6 e TNF-α em fumantes (HAGIWARA; 

TAKAHASHI; OKUBO; OHNO et al., 2001; NIZRI; IRONY-TUR-SINAI; LORY; 

ORR-URTREGER et al., 2009). Tal diminuição nos níveis de citocinas pró-

inflamatórias está relacionada com a nicotina e com alterações em p38 (MAPK) e p65 

(NF-κB), sugerindo que a exposição a condições adversas durante a gestação podem 

acarretar em uma desequilíbrio imunológico no pulmão na fase inicial da vida 

(ARNSON; SHOENFELD; AMITAL, 2010; CHAHAL; MCLAIN; GHASSABIAN; 

MICHELS et al., 2017; NOURI-SHIRAZI; GUINET, 2003). 

Analisando as concentrações de Leptina e VEGF, nossos resultados 

demonstraram efeito da dieta e da exposição à fumaça e ainda interação dos insultos 

diminuindo as concentrações dos biomarcadores. Como observado no estudo anterior, a 

leptina possui um papel crucial no desenvolvimento pulmonar de neonatos aumentando 

o número de seus receptores ao final da gestação e sua expressão gênica em 

lipofibroblastos (FANDINO; TOBA; GONZALEZ-MATIAS; DIZ-CHAVES et al., 

2019). Chen e colaboradores demonstraram que durante a fase canalicular do 

desenvolvimento pulmonar houve uma redução na expressão gênica da leptina e seus 

receptores após indução da restrição do crescimento fetal (CHEN; ZHANG; HUANG; 

WANG et al., 2013). Por outro lado, Santos-Silva e colaboradores e Helland e 

colaboradores não observaram diferenças nas concentrações séricas de leptina da prole 

após exposição à fumaça durante o período fetal, tal controvérsia em relação ao nosso 

estudo, pode estar associada a diferentes modelos e protocolos experimentais 

(HELLAND; RESELAND; SAUGSTAD; DREVON, 2001; SANTOS-SILVA; 

OLIVEIRA; PINHEIRO; NUNES-FREITAS et al., 2011). Neste âmbito, os fatores de 

crescimento, também afetam uma ampla variedade de processos fisiológicos, incluindo 

a proliferação celular, a diferenciação e as respostas imunológicas. No entanto, a 

produção ou regulação anormal de fatores de crescimento pode levar ao 

desenvolvimento de várias doenças, como por exemplo a displasia broncopulmonar 

(JANBAZACYABAR; VAN DAAL; LEUSINK-MUIS; VAN ARK et al., 2021). O 

(VEGF) é importante para o desenvolvimento e função pulmonar, pois as células 

endoteliais do pulmão irão produzir e responderem a esse fator e quaisquer estratégias 

de interrupção na sinalização fetal e perinatal de VEGF mostraram ligação com a 

displasia broncopulmonar (MYINT; JIA; ADLAT; OO et al., 2021).  Nossos dados 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Helland+IB&cauthor_id=11332168
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corroboram com estudos anteriores, que evidenciaram redução nos níveis da proteína e 

na expressão de mRNA de receptores de VEGF em modelos de tabagismo materno e 

restrição do crescimento intrauterino (ARIAS; SCHANDER; BARIANI; CORREA et 

al., 2021; MANOLI; SMITH; VYHLIDAL; AN et al., 2012). 

Em relação a expressão relativa do mRNA de genes alvos, após os dados serem 

homogeneizados com os valores do grupo controle, foi observado aumento da expressão 

de NF-κB; IL-1β em GRP e GRFC e maior expressão gênica relativa do MMP-9 em 

GFC e GRFC. A inflamação pulmonar causada pela dieta ou exposição à fumaça 

durante o período gestacional regulam positivamente a expressão de fatores de 

transcrição inflamatórios como o NF-κB e citocinas inflamatórias coordenadas por esse 

fator como a IL-1beta (KIM; KWUN; CHOI; AHN et al., 2013). A expressão de 

metaloproteinases no pulmão em condições normais é muito baixa ou indetectável, 

porém na presença de inflamação ou irritantes, incluindo fumaça de cigarro, a expressão 

de MMP é drasticamente aumentada. Especificamente para a MMP-9, a superexpressão 

dessa metaloproteinase é causada quando a IL-1β é expressa no epitélio pulmonar, 

ocasionando ruptura de fibras de elastina nos septos alveolares e fibrose nas paredes das 

vias aéreas, uma patologia semelhante à do enfisema (GREENLEE; WERB; 

KHERADMAND, 2007; SUN; BAO; SHI; ZHANG et al., 2017). Nossos dados 

corroboram com achados anteriores, que demonstraram um aumento na expressão 

relativa de mRNAs de biomarcadores de inflamação e injúria em modelos tabagismo ou 

restrição proteica gestacional (AL-ODAT; CHEN; CHAN; AMGAD et al., 2014; GIL; 

AZEVEDO; BALBINO; SILVA et al., 2021; ZHENG; XIAO; ZHANG; WANG et al., 

2017). 

Nos recém-nascidos, o efeito isolado dos insultos ou a interação de ambos 

alterou os parâmetros biométricos da prole, induziu estresse oxidativo, causou uma 

resposta inflamatória pulmonar e promoveu superexpressão gênica de alvos 

inflamatórios que atuam como protagonistas nas situações citadas acima, mostrando que 

a exposição à fumaça de cigarro potencializou os efeitos da restrição proteica. Dessa 

forma, a associação da desnutrição fetal com a exposição à fumaça de cigarro acarretou 

em danos permanentes no pulmão, comprometendo a saúde do animal desde a fase 

inicial da vida.  
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8. Conclusão 

Nossos dados demonstram que a restrição proteica e a exposição à fumaça de 

cigarro durante a gestação causam desnutrição fetal e influenciam o peso ao nascer, 

portanto, podem alterar o desenvolvimento pulmonar da prole como consequência dos 

processos inflamatórios e desequilíbrio redox no parênquima pulmonar. A associação 

dos dois insultos resultou em danos oxidativos, alterações nas concentrações de fatores 

de crescimento e a expressão de genes pró-inflamatórios nos pulmões dos recém-

nascidos, sendo esses fatores frequentemente associados ao desenvolvimento anormal 

do órgão e surgimento de doenças pulmonares crônicas na vida adulta.  
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10. Anexos 
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