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Resumo  



 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizada pelo infiltrado de 
células imunes Th2, hiper-responsividade brônquica e declínio da função pulmonar, com 
muitos pacientes não respondendo apropriadamente à farmacoterapia. Nesse sentido, 
visando a busca por uma forma alternativa para a terapia antiasmática, avaliou-se os possíveis 
efeitos do óleo de coco virgem (OCV) em um modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica 
(IPAC) induzida por ovalbumina (OVA). Os procedimentos experimentais foram aprovados 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPB (certidão no 0410/13). Os animais foram 
divididos em grupos controle (GC), com IPAC (GASM), com IPAC tratados com 
dexametasona (2 mg/kg/dia, i.p.) (GASM/DEXA) ou suplementados com OCV 1 (GASM/OC1), 
2 (GASM/OC2) ou 4 g/kg/dia (p.o.) (GASM/OC4). Foram analisados a morfologia do tecido 
pulmonar e aéreo, a reatividade contrátil e relaxante da traqueia, os níveis de malondialdeído 
(MDA) e a capacidade antioxidante total (CAT) no plasma e no pulmão, e a expressão proteica 
no pulmão por Western blot. Os cobaias com IPAC apresentaram infiltrado inflamatório 
peribrônquico, hiperplasia epitelial e espessamento da camada muscular lisa, que foram 
prevenidos pela dexametasona e pelo OCV nas três doses. O tempo para a resposta aguda 
à OVA também foi reduzido nesses animais, sendo prevenido apenas pelo OCV 4 g/kg. Nos 
animais com IPAC, a traqueia contraiu em resposta à OVA, sendo parcialmente prevenida 
pelo OCV 4 g/kg, indicando uma atenuação na liberação de mediadores contráteis. Os 
animais com IPAC apresentaram maior reatividade contrátil ao carbacol (CCh) e à histamina, 
mas não ao KCl, na presença de epitélio, sendo essa resposta prevenida pela dexametasona 
e pelo OCV 2 e 4 g/kg para o CCh, e 4 g/kg para a histamina. A potência relaxante da traqueia 
foi dificultada frente à isoprenalina, mas não ao nifedipino, na presença de epitélio, que foi 
prevenida pelo OCV 4 g/kg, indicando um comprometimento do acoplamento fármaco-, mas 
não do eletro-mecânico, de contração e relaxamento, dependente do epitélio. Evidenciou-se 
a participação do ânion superóxido e do peróxido de hidrogênio na hiper-contratilidade ao 
CCh, sendo o aumento, apenas do peróxido de hidrogênio, prevenido pelo OCV. Além disso, 
observou-se que a IPAC promoveu um aumento na liberação de produtos da 5-lipoxigenase 
(5-LO), enquanto no GASM/OC4 houve um provável equilíbrio entre os prostanoides 
relaxantes com os contráteis e os cisteinil-leucotrienos (Cys-LTs). Foi também evidenciado 
um possível aumento na atividade e/ou expressão da sintase de óxido nítrico induzida (iNOS), 
mas não da endotelial (eNOS), o qual foi prevenido pelo OCV 4 g/kg. Dados com o inibidor da 
Rho cinase (ROCK) sugerem um aumento na expressão ou na atividade da ROCK na IPAC, 
revertida pelo OCV. Já na investigação dos mecanismos envolvidos na reatividade relaxante, 
observou-se uma possível modulação negativa da via receptores β/BKCa pelo TGF-β na IPAC, 
e que o OCV previne apenas os efeitos do TGF-β sobre os receptores β, mas não a redução 
na atividade/expressão dos BKCa. Além disso, a IPAC parece aumentar a liberação de 
Cys-LTs, a qual é prevenida pelo OCV. Na análise do balanço estresse oxidativo/defesas 
antioxidantes, a CAT foi reduzida nos pulmões dos animais com IPAC, a qual foi prevenida 
pelo OCV 2 e 4 g/kg. Por fim, a expressão da PI3K foi aumentada pela IPAC, mas não a 
ERK1/2 e a SOD, e o tratamento com a dexametasona não preveniu o aumento da PI3K, mas 
elevou a ERK 1/2, e a suplementação com OCV também não preveniu o aumento da PI3K. 
Portanto, a IPAC gerou infiltrado inflamatório peribrônquico, hiperplasia epitelial, 
espessamento muscular liso aéreo e hiper-contratilidade muscular lisa via estresse oxidativo 
e suas interações com metabólitos do AA, as vias do NO, da RhoA/ROCK e do TGF-β, bem 
como um aumento na expressão da PI3K; e essas alterações foram prevenidas pelo óleo de 
coco virgem. 
 
Palavras-chave: 1. Cocus nucifera L.. 2. Asma. 3. Óxido nítrico. 4. Prostanoides. 5. 
Leucotrienos. 6. RhoA-ROCK. 7. TGF-β. 
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Abstract  



Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways characterized by Th2 immune cell 
infiltrates, bronchial hyperresponsiveness and declining lung function, with many patients 
failing to respond appropriately to pharmacotherapy. In this sense, aiming to search for an 
alternative form of antiasthmatic therapy, the possible effects of virgin coconut oil (VCO) on a 
chronic allergic lung inflammation (CALI) model induced by ovalbumin (OVA) were evaluated. 
The experimental procedures were approved by the Ethic Committee on Animal Use off UFPB 
(certificate 0410/13). The animals were divided into control (CG), CALI (ASTG), CALI treated 
with dexamethasone (2 mg/kg/ day, i.p) (AST/DEXAG) or supplemented with CVO 1 
(AST/CO1G), 2 (AST/CO2G) or 4 g/kg/day (p.o) (AST/CO4G). Were analysed the morphology 
of lung and air tissue, the contractile and relaxing tracheal reactivity, the levels of 
malondialdehyde (MDA) and the total antioxidant capacity (TAC) in plasma and lung and 
protein expression in the lung by Western blot. Guinea pigs with CALI exhibited peribronchial 
inflammatory infiltrate, epithelial hyperplasia and smooth muscle thickening, which were 
prevented by dexamethasone and VCO. The time for acute response to OVA was also reduced 
in these animals, being prevented by VCO 4 g/kg. In animals with CALI, trachea contracted in 
response to OVA administration and was  partially prevented by VCO 4 g/kg, indicating an 
attenuation in the release of contractile mediators. Animals with CALI showed a greater 
contractile response to carbachol (CCh) and histamine, but not to KCl, in the presence of 
epithelium, and this response was prevented by dexamethasone and VCO 2 and 4 g/kg for 
CCh, and 4 g/kg for histamine. The relaxing potency to isoprenaline was reduced, but not to 
nifedipine, in the presence of epithelium, which was prevented by VCO 4 g/kg, indicating that 
CALI interfered with the fármaco-, but not the electromechanical coupling of contraction and 
relaxation, in an epithelium-dependent manner. It was evidenced the participation of of 
superoxide anion and hydrogen peroxide in the hypercontractility, and the increase on 
peroxide hydrogen peroxide was prevented by VCO. Also, it was observed that IPAC promoted 
an increase in releasing 5-lipoxygenase (5-LO) products in CALI, while in AST/CO4G there 
was a balance between relaxing prostanoids with contractile and the cysteinyl leukotrienes 
(Cys-LTs). It was also observed a possible increase in activity and/or expression. of inducible 
NOS (iNOS), but not in endotelial NOS, that wwas prevented by VCO 4 g/kg. Data with the 
Rho kinase (ROCK) inhibitor suggest an increase in ROCK activity or expression in CALI, 
which was reverted by VCO. In the investigation of mechanism of relaxant reactivity, it was 
observed a possible negative modulation of β receptors/BKCa pathway by TGF-β, and that 
VCO prevents only the effects of TGF-β on β receptors, but not on the reduction of 
activity/expression of BKCa. Besides that, CALI appears to increase the Cys-LTs release, that 
is prevented by VCO. In the analysis of the oxidative stress and antioxidant defenses balance, 
TAC was reduced in the lungs of animals with CALI, which was reversed only by VCO (2 and 
4 g/kg). Finally, the expression of PI3K was increased by CALI, but not ERK1/2 and SOD, and 
treatment with dexamethasone did not prevent the PI3K increase, but elevated ERK 1/2 levels, 
and VCO did not prevent the PI3K increase. Therefore, CALI generated peribronchial 
inflammatory infiltrate, epithelial hyperplasia, smooth muscle thickening and hypercontractility 
through oxidative stress and its interactions with AA metabolites, the NO, RhoA/ROCK and 
TGF-β pathways, and na increase in PI3K expression; and such changes were prevented by 
virgin coconut oil. 
 
Keywords: 1. Cocus nucifera L.. 2. Asthma. 3. Nitric oxide. 4. Prostanoids. 5. Leukotrienes. 
6. RhoA-ROCK. 7. TGF-β. 
 
 
 

 

  

Alimentary supplementation with virgin coconut oil prevents the alterations in contractile and relaxant reactivity in 

trachea of guinea pigs submited to a chronic allergic lung inflammation. 

VASCONCELOS, L. H. C. 
Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

Tese de Doutorado, CCS/UFPB (2017). 
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Durante muito tempo o homem se beneficiou dos produtos naturais na busca 

por alívio e/ou cura de doenças (VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). A 

natureza tem servido como fonte de medicamentos por milênios, sendo muitas drogas 

desenvolvidas a partir de fontes vegetais (CRAGG; NEWMAN, 2013). Em virtude dos 

seus efeitos terapêuticos, esses produtos eram comumente utilizados pela população 

para fins medicinais (VIDO, 2009). 

Diante da riqueza de produtos potencialmente terapêuticos presentes na 

natureza e a fatores como a busca da população por um modelo de vida mais saudável 

e natural, as pesquisas envolvendo plantas medicinais aumentaram mundialmente 

(NEGRI, 2007). 

 No contexto dos produtos naturais, se inserem os alimentos funcionais, aqueles 

que apresentam propriedades funcionais no organismo, com relação ao papel 

metabólico e fisiológico, os quais podem ou não apresentar propriedade de saúde, 

isto é, uma relação benéfica entre o alimento e uma determinada condição de saúde 

(BRASIL, 1999c). Diversos alimentos são enquadrados dentro dessa classificação 

pela legislação brasileira, destacando-se o óleo de coco, o qual é reconhecido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como alimento próprio para 

suplementação, com base em dados de segurança e eficácia (BRASIL, 2017a). 

 O óleo de coco (espécie: Cocos nucifera L., família: Arecaceae) é um produto 

obtido da semente madura do coco ou da copra (polpa seca do coco), que é utilizada 

principalmente para a obtenção do óleo, sendo constituído entre 65-75% dele (NMCE, 

2007), largamente utilizado na alimentação e na indústria (DIA et al., 2005; 

DEBMANDAL; MANDAL, 2011). O consumo de óleo de coco vem crescendo 

mundialmente re razão de suas diversas propriedades já descritas, destacando-se  a 

melhora do perfil lipídico e a redução da gordura corporal (YOUSEFI; NATEGHI; 

REZAEE, 2013). 

Esse óleo é rico em ácidos graxos saturados de cadeia média, eficazes contra 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e inflamatórias 

(CHANDRASHEKAR; LOKESH; KRISHNA, 2010), bem como compostos 

antioxidantes (carotenoides e tocoferóis) e vitaminas (YOUSEFI; NATEGHI; REZAEE, 

2013). Dentre as propriedades farmacológicas descritas para esse óleo, estão a 

preventiva de doença coronariana (INAYAT; BAIG; BAQAI, 2013), antioxidante 

(ARUNIMA; RAJAMOHAN, 2013), anti-inflamatória (ZAKARIA et al., 2011), 

anti-hipertensiva (ALVES et al., 2015) e cardioprotetora (KAMISAH et al., 2015). 
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Muitos desses efeitos têm sido atribuídos, principalmente, ao constituinte majoritário 

do óleo, o ácido láurico (KEYS; ANDERSON; GRANDE, 1965; FAO, 2014). 

Assim, em função de suas ações sobre o processo inflamatório, o óleo de coco 

é um potencial candidato na terapia adjuvante de diversas doenças inflamatórias 

crônicas, como a asma alérgica. 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas em que muitas 

células inatas e adaptativas do sistema imune agem em conjunto com células 

epiteliais para promover hiper reatividade brônquica, caracterizada como a tendência 

das células musculares lisas em reagir de forma exacerbada a estímulos 

inespecíficos, como ar frio e exercício físico; além de excesso de produção de muco, 

remodelamento da parede das vias aéreas e estreitamento do lúmen dessas vias 

condutoras. Em pacientes susceptíveis, ela leva a quadros de dispneia e períodos 

repetidos de falta de ar, sibilos durante a respiração e opressão torácica 

(LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). 

A asma é uma das condições crônicas mais comuns em crianças e adultos, 

representando 7,7% da população mundial. Segundo dados da Organiação Mundial 

de Saúde (OMS) e do Global Initiative of Asthma (GINA), a asma acomete entre 235 

e 300 milhões de pessoas no mundo (GINA, 2017; OMS, 2017). Estima-se que, em 

2025, existirão 100 milhões de novos casos de asma no mundo (GINA, 2010). Ainda 

dentro dessa problemática, a asma acarreta curstos ao governo devido ao grande 

número de internações, assim como o alto índice de mortalidade (GINA, 2017). 

Atualmente, o tratamento da asma é baseado principalmente no uso de 

broncodilatadores, como agonistas adrenérgicos β, antagonistas colinérgicos, 

antileucotrienos e inibidores inespecíficos de fosfodiesterases ou ainda baseado na 

supressão da inflamação, sendo os glicocorticoides os principais fármacos 

disponíveis. Essas estratégias auxiliam no controle dos sintomas da asma, no entanto 

apresentam diversos efeitos colaterais, como glaucoma, desequilíbrio metabólico e 

imunosupressão (WALSH, 2005). Em muitos pacientes, a doença pode ser controlada 

com a combinação de corticosteroides com agonistas adrenérgicos β2; todavia, em 

5-10%, a doença é refratária ao uso de corticosteroides e, frequentemente, leva a 

hospitalizações devido a infecções virais do sistema respiratório (LAMBRECHT; 

HAMMAD, 2015). 

Apesar da grande diversidade de fármacos para tal tratamento, esse ainda é 

feito de forma paliativa e/ou preventiva; desse modo, fazem-se necessárias novas 
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abordagens terapêuticas que limitem ou, ao menos, tornem menos frequentes as 

crises agudas de pacientes asmáticos, o que pode ser feito com o desenvolvimento 

de novos fármacos com potente atividade moduladora sobre o processo 

fisiopatológico da doença e menor incidência de efeitos colaterais, ou por meio de 

formas alternativas que potencializem os efeitos dos fármacos atualmente disponíveis 

para o tratamento da asma e que reduzam o desenvolvimento de crises agudas. 

Diante do exposto, o óleo de coco virgem apresenta potencial como alimento 

funcional com propriedade de saúde e, em caso de comprovação de sua atividade 

sobre as vias aéreas, é possível sua utilização como terapia complementar para 

prevenir ou diminuir as crises asmáticas. Além disso, apesar da grande quantidade de 

estudos a respeito das atividades farmacológicas do óleo de coco, sua avaliação em 

modelo animal de cobaia ainda é inexistente. 

Com esse intuito, nesse trabaho, avaliou-se uma provável atividade 

moduladora do óleo de coco virgem sobre os parâmetros de contratilidade do músculo 

liso das vias aéreas, a inflamação pulmonar e o estresse oxidativo, a fim de 

caracterizar seus efeitos sobre o processo fisiopatológico da inflamação pulmonar 

alérgica crônica, contribuindo com evidências científicas complementares às já 

existentes de modo a caracterizá-lo como um alimento funcional com propriedade de 

saúde, especialmente por suas ações sobre o processo inflamatório das vias aéreas 

que caracterizam a asma. 
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2.1 Os produtos naturais no contexto dos alimentos funcionais 

 Sabe-se que os produtos naturais têm sido uma fonte valiosa de agentes 

terapêuticos por milênios e, até hoje, muitos medicamentos são produtos naturais ou 

seus derivados (ATANASOV et al., 2015). As civilizações antigas dependiam de 

plantas ou de outros recursos naturais para sustentar ou restaurar a saúde, e em 

várias situações ainda representam alternativas terapêuticas interessantes para as 

drogas sintéticas. Segundo a OMS, mais de 100 milhões de pessoas da Europa, 

África, Ásia, Austrália e América do Norte são usuários de terapêuticas 

complementares tradicionais. Especialmente na África e em alguns países em 

desenvolvimento, a medicina tradicional é muitas vezes a principal fonte de cuidados 

de saúde (OMS, 2013). 

De acordo com esta visão, o número de estudos científicos na área de pesquisa 

de produtos naturais está aumentando rapidamente (ATANASOV et al., 2015), de 

modo que, nas últimas décadas, remédios à base de plantas e outros produtos 

naturais têm atraído indubitavelmente muita atenção da pesquisa no contexto da 

prevenção ou no tratamento de diversas doenças (HEBER, 2001; CEFALU; YE; 

WANG, 2008; DONG; LU; ZHAO, 2012). 

Inseridos nesse contexto estão os nutracêuticos e os alimentos funcionais. O 

termo nutracêutico é um híbrido ou contração de “nutrição” e “farmacêutico”. 

Atualmente, não existem definições universalmente aceitas para nutracêuticos e 

alimentos funcionais, embora existam diferenças entre as definições oferecidas por 

diferentes organizações profissionais orientadas para a saúde. Os alimentos 

funcionais podem ser definidos como alimentos ou componentes dietéticos que, em 

razão de seus componentes alimentares fisiologicamente ativos, fornecem benefícios 

para a saúde além da nutrição básica, reduzindo o risco de desenvolvimento de 

doenças crônicas (IFIC, 2006). Os alimentos funcionais incluem cereais enriquecidos, 

pães, bebidas esportivas, lanches fortificados, alimentos para bebés, refeições 

preparadas, dentre outros (WILDMAN, 2016). 

O interesse nesses produtos continua a crescer, impulsionado por esforços 

progressivos da pesquisa para identificar propriedades e aplicações potenciais de 

substâncias nutracêuticas e combinados com o interesse público e a demanda do 

consumidor. Os alimentos funcionais são considerados uma nova tendência do 

mercado alimentício (RAUD-MATTEDI, 2008). Dentre as razões relacionadas ao 

crescente mercado de alimentos funcionais, destacam-se: a busca por dietas 
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saudáveis valorizando componentes específicos do alimento em detrimento do 

alimento como um todo, o reconhecimento pelas agências reguladoras dos benefícios 

dos alimentos funcionais para a saúde e a possibilidade de redução de custos do 

Estado no combate das doenças crônicas (MARINS; ARAUJO; JACOB, 2011). 

Embora a genética desempenhe um papel importante no desenvolvimento de 

diversas doenças, em geral, a maioria pode ser minimizada por iniciativas 

relacionadas a uma dieta adequada e um estilo de vida mais saudável. Além disso, as 

pessoas podem otimizar as capacidades de promoção da saúde de sua dieta por meio 

de suplementação e consumo de alimentos que foram formulados ou fortificados para 

incluir fatores que melhoram o estado de saúde (WILDMAN, 2016). 

Essas definições para alimentos funcionais diferem dos nutracêuticos pois 

estes referem-se aos constituintes ativos isolados de alimentos que apresentam 

funções fisiológicas e de saúde no organismo – no contexto de prevenção de doenças 

- e, ainda mais, diferem da definição de medicamento, pois este contempla os 

produtos utilizados para fins de diagnóstico, cura, tratamento ou prevenção de 

doenças (IFIC, 2006). 

As alegações ou exigências para se enquadrar um alimento com funcional 

variam entre países e são estabelecidas em normas específicas (STRINGHETA et al., 

2007). No Brasil, a Anvisa aprovou em 1999, por meio de Resoluções de Diretoria 

Colegiada (RDC) e Portaria, os regulamentos que tratam das diretrizes básicas para 

registro de alimentos e/ou novos ingredientes (RDC n°16/99) (BRASIL, 1999a); para 

avaliação do risco e segurança dos alimentos (RDC n°17/99) (BRASIL, 1999b); para 

análise e comprovação de alegação de propriedade funcional e/ou de saúde 

descriminadas em rotulagem de alimentos (RDC nº 18/99 e Portaria 398/99) 

(BRASIL,1999c); para registro de alimento com alegação de propriedades funcionais 

e/ou de saúde (RDC n°19/99) (BRASIL, 1999d); e sobre substâncias bioativas e 

probióticos isolados com alegação de propriedade funcional e/ou de saúde (RDC n° 

02/2002) (BRASIL, 2002). 

A legislação brasileira vigente não define o termo “alimentos funcionais”, mas 

alegação de propriedade funcional, referindo como aquela relativa ao papel 

metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, 

desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo humano”; bem 

como alegação de propriedade de saúde, sendo “aquela que afirma, sugere ou implica 

a existência da relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição 
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relacionada à saúde” (BRASIL, 1999c). Uma vez avaliada pela Gerência Geral de 

Alimentos (GGALI) da Anvisa e comprovado que seu uso é seguro e eficaz, o alimento 

detentor da alegação pode ser disponibilizado para consumo. Tais alegações podem 

então ser veiculadas em alimentos e ingredientes para consumo humano, em rótulos 

e propagandas de produtos elaborados, embalados e prontos para a comercialização 

e oferta ao consumidor (PEREIRA et al., 2014). 

Segundo a RDC 18/99 e a Portaria 389/99 da Anvisa, para serem comprovadas 

as alegações de alimento funcional e/ou propriedades de saúde, o produto deve 

possuir dados de ensaios nutricionais, fisiológicos e toxicológicos em animais de 

experimentação, ensaios bioquímicos, estudos epidemiológicos, seguidos de ensaios 

clínicos, comprovação de uso tradicional, sem danos à saúde e evidências 

abrangentes na literatura científica, nos organismos internacionais de saúde e 

legislação internacionalmente reconhecida sobre as propriedades e características do 

produto (BRASIL, 1999c). 

Em 2013, diversos produtos foram aprovados pela Anvisa com alegações de 

propriedade funcional; dentre esses, destacam-se os ácidos graxos Omega 3, com 

alegação de manutenção de níveis saudáveis de triglicerídios; fibras alimentares 

(como a dextrina resistente, goma guar parcialmente hidrolisada, lactulose e 

polidextrose), para o auxílio no funcionamento do intestino; probióticos (como as 

bactérias do gênero Lactobacillus, Bifidobacterium e Enterococcus), para o equilíbrio 

da microbiota intestinal; e a proteína da soja (Glycine max), no auxílio da redução de 

doenças crônicas e degenerativas (BRASIL, 2016). 

No contexto dos alimentos funcionais, escontram-se os suplementos 

alimentares, designados, em uma definição cunhada com base nas diretrizes do 

Codex Alimentarius da Organização das Nações Unidas (ONU), e nas normas dos 

Estados Unidos e da União Europeia, como produtos para ingestão oral, apresentados 

em formas farmacêuticas, e destinado a suplementar a alimentação de indivíduos 

saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos, isolados ou 

combinados (CE, 2002; CAC, 2005; FDA, 2009). 

Recentemente, a Anvisa publicou um documento base para a regulamentação 

dos suplementos alimentares, dentre os quais se insere o óleo de coco. Os 

constituintes autorizados para comercialização tiveram sua análise baseada em dados 

de segurança  e eficácia e a existência de especificações de referência, como as 
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Farmacopeias reconhecidas oficialmente, o Codex Alimentarius (ONU) e o Food 

Chemical Codex (BRASIL, 2017a).  

 

2.2 Óleo de coco: potencial alimento funcional com propriedade de saúde 

Inserido nesse contexto dos alimentos funcionais, o óleo de coco vem 

despertando muita atenção da população e da comunidade científica em razão das 

diversas propriedades benéficas para a saúde que lhe vem sendo atribuídas, 

especialmente nos últimos anos (MARINA; CHE MAN; AMIN, 2009). 

Durante milhares de anos, os países tropicais usaram o coco da árvore Cocos 

nucifera, Família Aracaceae (família das palmeiras), como parte integrante de sua 

dieta e como meio de subsistência, uma vez que todas as partes da palha do coco 

são úteis, com valor econômico significativo (BRUCE, 2004). O óleo de coco ou de 

copra (polpa seca do coco) é um óleo comestível extraído da semente do coco maduro 

da palmeira de coco (coqueiro) (KUMAR, 1997). 

 Vários métodos foram desenvolvidos para extrair o óleo de coco, seja através 

de processamento seco ou úmido. O processamento a seco é a forma de extração 

mais utilizada. A copra limpa, moída e cozida no vapor é pressionada por uma prensa 

para obter óleo de coco, que passa pelos processos de refino, branqueamento e 

desodorização (RBD). Durante o processo RBD, é aplicado aquecimento ao óleo, 

especialmente durante o processo de desodorização, que é realizado à temperatura 

entre 204 e 245 °C (O'BRIEN, 2004). 

 Atualmente, há uma tendência para a produção de óleo de coco que não 

precisa passar pelo processo de RBD. Desse modo, ao invés de ser obtido por 

processo a seco, este óleo é obtido por processamento úmido, que implica a extração 

do creme do leite do coco fresco e, em seguida, quebra da emulsão de creme, 

fornecendo o óleo. Após a obtenção da emulsão, outros processos, como fermentação 

e separação por centrifugação, refrigeração e ação enzimática, permitem a separação 

da fase oleosa da fase aquosa. Em alguns casos, a microextração é utilizada, isto é, 

é realizada a fervura do óleo de coco fresco, seguido pela evaporação da água, ou é 

feita a extração do óleo pela compressão direta da copra fresca (MARINA; CHE MAN; 

NAZIMAH, 2009). 

Este processo é mais desejável, pois nenhum tratamento químico ou térmico é 

imposto no óleo, mantendo sua composição natural, sendo conhecido como óleo de 

coco virgem (OCV). Dessa forma, com base na definição de óleo virgem, entende-se 
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que, enquanto o óleo não passar pelo processo de RBD e que não leve à alteração 

da sua natureza química, o óleo pode ser considerado OCV (VILLARINO; LIZADA, 

2007). 

Diferentemente do óleo de coco refinado (extra virgem), que é produzido, 

normalmente, para fins de cozimento, o OCV é comercializado ultimamente como um 

óleo funcional, devido à sua rica composição química que é preservada durante o 

processo de obtenção (MARINA; CHE MAN; AMIN, 2009). 

O OCV consiste principalmente em ácidos graxos de cadeia média (MCFA), 

que são resistentes à peroxidação. Eles diferem da gordura animal, que consiste em 

ácidos graxos saturados de cadeia longa e é o principal fator de risco para doenças 

cardiovasculares (BEZARD; BUGAUT; CLEMENT, 1971). Os MCFA diferem dos 

ácidos graxos de cadeia longa na medida em que ajudam a proteger contra doenças 

do sistema cardiovascular. Os MCFAs foram relatado para diminuir o risco de 

aterosclerose e doença cardíaca em ratos, e esses ácidos graxos são os principais 

responsáveis pelos efeitos benéficos do OCV (CONRADO, 2003). 

 A composição dos ácidos graxos no OCV, determinada por cromatografia 

gasosa, inclui gorduras saturadas: ácido láurico (45-52%), ácido mirístico (16-21%), 

ácido palmítico (7-10%), ácido caprílico (5-10%), ácido cáprico (4-8%), ácido esteárico 

(2-4%), ácido capróico (0,5-1%) e ácido palmitoleico (traços); e gorduras insaturadas: 

ácido oleico (5-8%), ácido linoleico (1-3%) e ácido linolênico (até 0,2%) (KAPPALLY; 

SHIRWAIKAR; SHIRWAIKAR, 2015). 

 O óleo de coco também é rico em compostos fenólicos, o que lhe confere 

propriedade antioxidante (SENEVIRATNE; DISSANAYAKE, 2008). Em comparação 

ao óleo de coco refinado, o OCV contém maior conteúdo fenólico total, sugerindo-se 

que o processo de RBD destrua consideravelmente os compostos fenólicos no óleo 

de coco. Dentre os compostos fenólicos identificados no OCV, estão os ácidos 

protocatecuico, vanílico, cafeico, siríngico, ferúlico e p-cumarico (MARINA; CHE MAN; 

NAZIMAH, 2009; MARINA et al., 2009). 

 Já é relatada uma extensa literatura de efeitos farmacológicos do óleo de coco 

virgem, seja em humanos ou em animais. Nesse contexto, Nevin; Rajamohan (2004) 

relataram que o OCV reduz o colesterol total, os níveis de triglicerídios, fosfolípidios, 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e de muito baixa densidade (VLDL) e aumenta 

os níveis de lipoproteína de alta densidade (HDL) no soro e nos tecidos, em ratos. 

Adicionalmente, estudo conduzido com mulheres com obesidade abdominal revelou 
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que a suplementação diária com OCV reduz o acúmulo de gordura nessa região 

(ASSUNÇÃO et al., 2009). 

Além disso, a administração de OCV a ratos aumenta as enzimas antioxidantes 

e reduz o teor de peroxidação lipídica (NEVIN; RAJAMOHAN, 2006) e apresenta efeito 

antitrombótico mais significativo que o óleo de coco extravirgem (NEVIN; 

RAJAMOHAN, 2008). Também é descrito efeito hepatoprotetor para o OCV em ratos 

submetidos a dano hepático por aumento das enzimas antioxidantes hepáticas, 

melhora na função das enzimas transaminases e redução nos níveis de ácidos graxos 

livres (ZAKARIA et al., 2011). Também foi descrita atividade antioxidante do OCV 

associada aos seus polifenóis (MARINA et al., 2009). 

Intahphuak; Khonsung; Panthong (2010) e Nevin; Rajamohan (2010) 

descreveram atividade anti-inflamatória aguda, em modelo de inflamação induzida por 

carragenina, e crônica, em artrite reumatoide, para o OCV em ratos, bem como efeito 

cicatrizante em ratos com ferida dérmica. 

É relatada também atividade hipotensora, observada em modelo induzido por 

ingestão repetida de óleo de palma (conhecido popularmente como azeite de dendê) 

em ratos. Foi observado efeito preventivo na elevação da pressão arterial e melhora 

da função endotelial por aumentar a biodisponibilidade de NO (NURUL-IMAN et al., 

2013). Em adição a isso, ALVES et al. (2015) observou que a suplementação com 

OCV associado ao exercício físico de natação normaliza a pressão arterial, melhora o 

barorreflexo e reduz o estresse oxidativo em ratos espontaneamente hipertensos, 

efeitos esses reproduzidos pelo ácido láurico (ALVES et al., 2017). 

Desde a sua aparição no mercado, o OCV é bem aceito pelo consumidor como 

óleo alimentar funcional e a sua demanda continua a aumentar (MARINA; CHE MAN; 

AMIN, 2009). Dessa forma, como o óleo de coco já é reconhecido pelas suas diversas 

atividades farmacológicas e seu potencial benéfico para a saúde, destacando-se, 

ainda, sua atividade anti-inflamatória e antioxidante, é de se esperar os benefícios de 

sua aplicação como suplemento alimentar, adjuvante ao tratamento convencional de 

doenças inflamatórias, como a asma alérgica. 
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2.3 Asma 

 

2.3.2 Epidemiologia da asma 

A asma é um problema mundial que acomete uma grande parcela de indivíduos 

em diferentes países; no entanto, por ser uma síndrome clínica, estudos de sua 

epidemiologia têm sido difíceis, já que diversos pesquisadores usam diferentes 

critérios de inclusão para identificar os casos da doença (SAPEY; WILSON, 2012).  

Uma evidência disso é que, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

estima, em valores absolutos, que 235 milhões de pessoas no mundo são afetadas 

pela asma, sendo uma doença frequente e a mais comumente não notificada em 

crianças (OMS, 2017), o GINA, em sua última atualização, estima que existam mais 

de 300 milhões de casos de asma no mundo (GINA, 2017). Apesar disso, fica claro 

que a asma é uma doença que afeta uma grande parcela da população mundial, 

acarrentando uma sobrecarga de custos aos sistemas de saúde, às famílias e aos 

pacientes (MASOLI et al., 2004). 

Um aumento na prevalência de asma e outras alergias tem sido observado nas 

últimas décadas (MASOLI et al., 2004; PAWANKAR et al., 2011). Esse aumento 

rápido, com padrões sociais e demográficos claramente observáveis, sugere 

mudanças no estilo de vida como uma possível explicação (VON HERTZEN; 

HAAHTELA, 2005). A prevalência global da asma atualmente varia entre 1-16% da 

população em diferentes países (MASOLI et al., 2004; LAI et al., 2009), e estima-se 

que em 2025 existirão 100 milhões de novos casos de asma no mundo (GINA, 2010). 

Os mapas de prevalência da asma costumam dividir esse parâmetro entre faixas 

etárias que contemplam a fase infantil/adolescência (Figura 1) e a fase adulta 

(Figura 2). 
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Figura 1 – Mapa da prevalência mundial da asma em crianças entre 13-14 anos. 
 

 
 

Fonte: adaptado de GINA, 2017. 
 
Figura 2 – Mapa da prevalência mundial da asma em adultos entre 18-45 anos. 
 

 
 

Fonte: adaptado de TO et al., 2012. 
 

Um fator determinante da prevalência da asma é o sexo. Maior incidência e 

prevalência de asma foram relatadas em homens na infância e em mulheres na 

adolescência e na fase adulta (STRACHAN; BUTLAND; ANDERSON, 1996; VINK et 

al., 2010). O Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância, fases I e II (ISAAC 

I e II) concluiu que a prevalência de asma foi maior nos homens na faixa etária de 6-7 

anos, enquanto que as mulheres apresentaram maior prevalência na faixa etária 

13-14, com variações consideráveis entre países (ISAAC, 1998). 

De acordo com diversos estudos, a América Latina se destaca por possuir, 

junto com os países de língua inglesa, os maiores índices de prevalência da asma no 

mundo (LAI et al., 2009; CHONG-NETO et al., 2012). Essas elevadas taxas de 

prevalência foram associadas principalmente às diferenças na exposição a fatores 
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ambientais, mais do que a outros fatores, como características socioeconômicas 

locais, latitude ou grau de higiene (CHONG-NETO et al., 2012).  

O Brasil apresenta alta prevalência de asma, inclusive a grave (LAI et al., 2009; 

KUSCHNIR et al., 2016). Com base em dados do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), a prevalência de asma diagnosticada no Brasil 

é de 4,4%. Analisando-se adolescentes de 12-17 anos, faixa etária de elevado 

acometimento por asma, a prevalência nacional de sintomas de asma é de 13,1%, 

enquanto a de asma diagnosticada é de 8,7% (KUSCHNIR et al., 2016). Nesse 

sentido, estima-se que, no Brasil, existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos, 

considerando-se uma prevalência global de 10% (SOLÉ et al., 2006; 2007). 

A taxa de mortalidade por asma no mundo ainda é alta, apesar dos avanços 

nos serviços de saúde público e a maior disponibilidade de medicamentos para o 

tratamento da doença (GINA, 2017). De acordo com a última estimativa da OMS, 

realizada em dezembro de 2016, 383 mil pessoas morreram por asma em 2015, sendo 

esses óbitos maiores entre os adultos e em países em desenvolvimento (OMS, 2017). 

No Brasil, a taxa de mortalidade por asma encontra-se estável, após sofrer 

variação ao longo do tempo. Entre 1998 e 2007, a taxa média foi de 1,52/100.000 

habitantes (variação de 0,85-1,72/100.000) (CRUZ et al., 2012), seguido por um 

período de platô e uma tendência a queda, tendo atingido, em 2010, a marca de 

0,44/100.000 habitantes (LOTUFO; BENSENOR, 2012). Nesse contexto, a asma 

ainda é uma das 20 razões mais comuns para cuidados primários no Brasil, 

representando um custo elevado para as famílias, comprometendo cerca de 25% da 

renda familiar (CRUZ et al., 2012). 

A taxa de hospitalizações pode servir como um indicador dos impactos da 

doença sobre a população e, indiretamente, como indicador do nível de controle da 

doença. Em uma pesquisa de hospitalizações anuais no Brasil entre 1998 e 2009, a 

asma foi avaliada como a terceira causa mais freqüente de hospitalizações no SUS. 

Todavia, de 2008 a 2013, houve uma redução no número de hospitalizações de 

aproximadamente 205 mil para 130 mil, acarretando uma redução de quase 30% no 

custo da doença ao SUS e que a colocou como a quarta causa de hospitalizações no 

país. Além disso, foi observada uma redução de 10% na taxa de mortalidade por asma 

no Brasil nesse período (CARDOSO et al., 2017). Estes dados refletem a influência 

de programas que fornecem medicamentos gratuitos para asma no Brasil durante 

esse período (SOUZA-MACHADO; SANTOS; CRUZ, 2010). 
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Como descrito, apesar da evolução na redução dos casos de asma no Brasil e no 

mundo, essa doença ainda acomete uma grande parcela da população e é 

responsável por muitos internamentos, gastos públicos e casos de mortalidade. Nesse 

sentido, fazem-se necessários estudos que busquem uma maior compreensão dos 

mecanismos patofisiológicos envolvidos na asma e a sua heterogeneidade, bem como 

a busca por formas de tratamento e alternativas complementares, na tentativa de 

impedir o ônus da doença àqueles que são acometidos. 

 

2.3.2 Características gerais da asma 

A asma é uma doença inflamatória crônica de natureza complexa, na qual 

fatores genéticos e ambientais podem contribuir para o seu desenvolvimento (SILVA 

et al., 2015). À medida que a fisiopatologia da asma vem se tornando mais clara e 

novas descobertas vem sendo feitas, as definições da doença são alteradas a fim de 

se incluir suas características patológicas (SAPEY; WILSON, 2012). 

Essa doença caracteriza-se pelos seus diferentes fenótipos, os quais 

apresentam mecanismos fisiopatológicos e manifestações clínicas distintos, tornando 

o diagnóstico difícil (MOORE et al., 2010). Nesse sentido, baseada em considerações 

acerca das características típicas da asma e que as distingue de outras condições 

respiratórias, a Global Initiative for Asthma (GINA) a definiu como uma doença 

caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas que resulta em sintomas 

respiratórios, como sibilos, dispneia, opressão no peito ou tosse que variam ao longo 

do tempo e em intensidade, juntamente com a limitação variável do fluxo de ar 

expiratório (GINA, 2017).  

Essas variações no fluxo de ar são muitas vezes desencadeadas por fatores 

como exercício, exposição a alérgenos ou irritantes das vias aéreas, alterações 

climáticas ou infecções virais das vias respiratórias. Esses sintomas e a limitação do 

fluxo de ar podem se resolver espontaneamente ou em resposta à farmacoterapia, 

podendo estar ausentes por semanas ou meses. Por outro lado, pacientes asmáticos 

podem sofrer crises de episódios agudos (exacerbações) de asma que podem ser 

fatais (GINA, 2017). 

As reações obstrutivas da asma que limitam o fluxo respiratório são decorrentes 

de um aumento na resistência das vias respiratórias (BUSSE et al., 2007). Esta, por 

sua vez, está associada à hiper-responsividade aérea, uma das características 

clínicas que diferenciam a asma de outras doenças pulmonares obstrutivas, que se 
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apresenta como um aumento na sensibilidade e na responsividade das vias aéreas a 

estímulos broncoconstritores (LOTVALL; INMAN; O’BYRNE, 1998). Além disso, outra 

característica da asma é a diminuição da broncodilatação em resposta à inspiração 

profunda, comum em pacientes não asmáticos (KAPSALI et al., 2000). 

O curso natural da asma depende de fatores tanto genéticos como ambientais. 

Aspectos relacionados com a maturação imunológica, bem como o curso da 

exposição a agentes locais, especialmente nos primeiros anos de vida, são 

determinantes sobre o risco do aparecimento e a evolução da asma em indivíduos 

geneticamente susceptíveis (BUSSE; LEMANSKE, 2001). 

Normalmente, a doença se inicia em um estágio prodrômico, no qual o indivíduo 

apresenta-se livre de manifestações sintomáticas da doença, mas possui 

susceptibilidade para desenvolver a condição patológica, isto é, predisposição 

genética. O que determina a manifestação da doença é a exposição aos fatores 

ambientais, os quais atuam como gatilho; nesse caso, a doença progride sem 

interrupção, até que medidas preventivas sejam adotadas, como evitar expor-se aos 

agentes desencadeadores, ou a adoção de terapia medicamentosa (GUERRA; 

MARTINEZ, 2009). 

Uma vez que a asma é uma doença de forte influência genética, trata-se de 

uma condição não curável por meio das estratégias terapêuticas atualmente 

disponíveis. Assim, além da expansão das opções de tratamento, a fim de se 

minimizar sua manifestação e exacerbação, existe também a necessidade de se 

identificar fatores de susceptibilidade, permitindo que pacientes possam ser 

diagnosticados ainda na fase prodrômica, prevenindo o aparecimento dos sintomas 

(SAPEY; WILSON, 2012). 

Além dos fatores genéticos, várias comorbidades e fatores de risco estão 

relacionados com o desenvolvimento da asma, especialmente naqueles com asma 

grave ou descontrolada. Dentre eles, destacam-se como fatores de risco a exposição 

a antígenos ambientais, como o ácaro da poeira doméstica e de baratas, de pelos de 

gato e cachorro e de fungos do gênero Aspergillus; o sexo, o fumo e a prática de 

exercício físico; e como comorbidades, a obesidade, infecções respiratórias, doenças 

psiquiátricas e estresse, rinossinusites e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. 

Dessa forma, medidas para evitar tais agravantes são recomendadas, uma vez que 

eles contribuem para o rápido aparecimento da doença, a exacerbação dos sintomas, 
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redução da qualidade de vida, além da necessidade de polifarmacoterapia e 

consequente risco de interações medicamentosas (BOULET, 2009). 

Embora a asma tenha sido considerada como uma doença única por anos, 

estudos recentes se concentraram cada vez mais em sua heterogeneidade. A 

caracterização desta heterogeneidade promoveu o conceito de que a asma consiste 

em múltiplos fenótipos, isto é, grupos característicos específicos com variadas formas 

de expressão (WENZEL, 2012). Muitos fenótipos da asma já foram identificados, e o 

mais comum deles é a asma alérgica, que muitas vezes se inicia na infância e está 

associada a história familiar de doenças alérgicas, como eczema, rinite alérgica ou 

alergia a alimentos ou medicamentos (BEL, 2004). Outros fenótipos incluem a asma 

não alérgica, a induzida por obesidade e por exercício físico (MOORE et al., 2010; 

WENZEL, 2012). 

Diante disso, apesar de a maioria dos estudos de asma focar apenas em um 

processo altamente específico relacionado à inflamação alérgica das vias aéreas, o 

que acaba por privilegiar o conceito clássico de doença alérgica do sistema 

respiratório, os principais periódicos clínicos internacionais sugerem que o termo 

asma está desatualizado, incentivando a evolução de definições mais detalhadas, 

biologica e clinicamente, da doença (LANCET, 2006). 

 

2.3.3 Fisiopatologia da asma 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas em que muitas 

células do sistema imune inato e adaptativo agem em conjunto com células epiteliais 

para causar hiper-reatividade brônquica, superprodução de muco, remodelamento da 

parede e estreitamento das vias aéreas (LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). 

Tradicionalmente, duas formas de asma foram definidas na clínica. A maioria 

das crianças e cerca de 50% dos adultos apresentam asma alérgica (extrínseca), na 

qual a doença coincide com a sensibilização alérgica, definida pela presença de 

anticorpos IgE sérico e/ou um teste de sensibilização cutânea positivo para 

(lipo)proteínas de alérgenos comumente inalados ou ingeridos, como ácaros 

domésticos, esporos fúngicos, pólen de plantas ou amendoim. Em crianças, a doença 

começa com a sensibilização alérgica, muitas vezes acompanhada de eczema no 

primeiro ano de vida. Mais tarde elas desenvolvem rinite alérgica, podendo progredir 

para a asma. Este aumento gradual dos sintomas foi denominado de "marcha atópica" 

(SIMPSON et al., 2010). 
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Já a asma não alérgica (intrínseca) geralmente se desenvolve mais tardiamente 

na vida e, por sua definição, não possui IgE reativos aos alérgenos no soro nem 

qualquer envolvimento de células T auxiliares tipo 2 (células Th2). Esta forma da 

doença é mais comum nas mulheres, muitas vezes é associada a rinossinusite crônica 

e pólipos nasais, bem como à obesidade, e é difícil de tratar, requerendo tratamento 

a longo prazo com corticosteroides sistêmicos (LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). 

Desde o início do conceito de que a imunidade pode ser dividida em processos 

do tipo T helper (auxiliares) 1 e 2 (Th1 e Th2), a asma foi considerada um processo 

patológico de perfil Th2 que está ligada fortemente a reações de hipersensibilidade do 

tipo I (alergia). De fato, os dados de diversos estudos sugerem que a maioria dos 

casos de asma se encaixa nesta visão tradicional (MOORE et al., 2010; SIROUX et 

al., 2011). Apesar disso, embora o paradigma clássico Th1/Th2 permaneça como uma 

estrutura útil para a compreensão da heterogeneidade das células T, esse conceito 

foi ampliado pela descoberta de vários outros subconjuntos de células T, como células 

Th17, Th9 e as células T regulatórias (TReg). Dados sugerem que as células T não se 

tornam totalmente comprometidas com um subconjunto específico após a exposição 

ao antígeno, mas podem apresentar plasticidade e serem influenciadas pelo 

microambiente que as envolve (LLOYD; HESSEL, 2010). 

Diante disso, até o presente, diferentes mecanismos imunológicos da asma já 

foram descritos, como a asma eosinofílica de perfil Th2, a asma causada por células 

linfoides inatas do tipo 2 (ILC2), a neutrofílica de perfil Th17 e a de perfil Th9 

(LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). Todavia, existe apenas um endótipo bem definido 

proposto para a asma, o “Th2-high”, uma vez que o perfil “Th2-low” engloba diferentes 

mecanismos imunológicos (FAHY, 2015). 

De modo geral, pacientes com asma “Th2-high” têm eosinofilia e outros sinais 

de inflamação alérgica das vias aéreas (DOUGHERTY et al., 2010). As células 

específicas do perfil Th2 estão presentes nos pulmões de quase todos os pacientes 

com asma, particularmente em pacientes com asma alérgica (ROBINSON et al., 

1992). Essas células produzem citocinas que induzem a síntese específica de IgE, 

regulada pela IL-4, o recrutamento de eosinófilos (IL-5), de mastócitos (IL-9) e a 

hiper-responsividade das vias aéreas, uma característica cardinal da asma, pela IL-13 

(HOLGATE; POLOSA, 2008). 

A indução da imunidade adaptativa requer células apresentadoras de antígeno 

(APCs), e as células dendríticas (DCs) são o principal tipo de APC envolvido na 
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indução da resposta Th2 a alérgenos na asma, por meio da apresentação via molécula 

do complexo principal de histocompatibilidade do tipo II (MHC II). No pulmão, as DCs 

podem ser encontradas em todas as vias aéreas, no interstício pulmonar, na 

vasculatura, na pleura e nos linfonodos brônquicos. Além disso, as DCs do pulmão 

podem responder diretamente ao peptídio alergênico por expressarem receptores de 

reconhecimento de padrão (PRRs), como o do tipo Toll (TLR), semelhantes a Nod e 

de lectina de tipo C, que reconhecem padões moleculares associados ao patógeno 

ou ao dano (PAMPs e DAMPs), e regulam a expressão de várias moléculas 

coestimulatórias (como CD80 e CD86), citocinas e quimiocinas (como CCL17 e 

CCL22), que atraem células T, eosinófilos e basófilos para os pulmões (LAMBRECHT; 

HAMMAD, 2009). 

Todas essas células formam uma rede interconectada de apresentação e 

processamento de antígenos com os macrófagos no epitélio e na submucosa 

brônquica, desempenhando um papel crítico no processo de sensibilização inicial por 

apresentarem o peptídio antigênico, via MHC II, ao receptor de células T (TCR) dos 

linfócitos T auxiliares. Em pacientes alérgicos, cuja resposta imune é direcionada ao 

perfil Th2, dependente da ativação do fator de transcrição de ação trans específico de 

células T do tipo 3 (GATA-3), ocorre a síntese e a secreção de citocinas 

características, que incluem IL-4, IL-5 e IL-13. As IL-4 e IL-13 induzem a mudança de 

isotipo de imunoglobulina G (IgG) para IgE pelos plasmócitos (ROMAGNANI, 2000), 

além do remodelamento estrutural observado na asma crônica. Estas mudanças 

estruturais incluem a metaplasia das células epiteliais em células caliciformes e 

hipersecreção de muco, fibrose subepitelial, diferenciação de fibroblastos em 

miofibroblastos e proliferação do músculo liso (DOUCET et al., 1998). 

Os linfócitos T ativados também recrutam e ativam eosinófilos, promovendo sua 

migração para as vias aéreas. A eosinofilia no tecido pulmonar é conduzida pela IL-5, 

que apoia o desenvolvimento de eosinófilos na medula óssea e o seu recrutamento 

para a mucosa pulmonar e o interstício através da produção de quimiocinas, como as 

eotaxinas 1, 2 e 3 (CCL11, CCL24 e CCL26, respectivamente), que se ligam ao 

receptor de quimiocinas CCR3, que é altamente expresso nos eosinófilos. Além disso, 

as eotaxinas também estimulam a expressão de α4- e β1-integrinas nos eosinófilos, 

permitindo sua ligação ao endotélio vascular e transmigração para o sistema 

respiratório (PONATH et al., 1996). 
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Após serem estimulados, os eosinófilos desempenham um papel 

pró-inflamatório importante, produzindo cisteinil-leucotrienos, bem como mais 

citocinas Th2 (AKUTHOTA et al., 2008). Os produtos derivados de eosinófilos, como 

a peroxidase eosinofílica (EPO), a proteína básica principal (MBP) e a e a proteína 

catiônica eosinofílica (ECP), além da IL-13, causam dano tecidual e 

hiper-responsividade brônquica diretamente, além de ativarem a imunidade 

adaptativa através de efeitos nas DCs (COYLE et al., 1994; 1995; CHU et al., 2014). 

Outras células importantes na asma alérgica são os mastócitos, que expressam 

os receptores Fcε do tipo I (FcεRI) e residem próximo à superfície mucosa e em vasos 

sanguíneos. Essas células sofrem maturação por influência de fatores locais, 

especialmente o fator de células tronco (SCF, também conhecida como Kit) e a IL-3 

(GURISH; AUSTEN, 2012). Essas células podem iniciar reações de hipersensibilidade 

imediata, durante os desafios subsequentes com o alérgeno, degranulando em 

resposta a sinais imunes tanto adaptativos, como através da ligação cruzada do 

antígeno às IgEs ligadas aos FcεRIs (PRUSSIN; METCALFE, 2006), quanto inatos, 

em resposta a agonistas dos TLRs, ou a citocinas, como a IL-33 (SILVER et al., 2010).  

Após ativadas, essas células liberam histamina, cisteinil-leucotrienos, 

prostaglandina D2, fator de ativação plaquetária (PAF), além de citocinas e 

quimiocinas (METCALFE; BARAM; MEKORI, 1997; GALLI; NAKAE; TSAI , 2005; 

BARRETT; AUSTEN, 2009). Os basófilos, granulócitos circulantes que também 

expressam o receptor de IgE de alta afinidade FcεRI, amplificam as respostas 

imediatas de hipersensibilidade ao liberar grânulos contendo histamina e produzindo 

grandes quantidades de IL-4 (YOSHIMOTO et al., 2009). 

Os grânulos de mastócitos contêm uma grande quantidade de constituintes 

pré-formados. Dentre eles, a histamina é provavelmente a mais conhecida, mas 

aminas adicionais, como a serotonina, também são encontradas nos grânulos. A 

histamina tem papel fundamental na resposta aguda da asma por promover 

broncoconstrição, vasodilatação e edema pulmonar, além de agir sobre terminações 

nervosas sensoriais (RILEY, 1953; SJOERDSMA; WAALKES; WEISSBACH, 1957).  

Além desses mediadores, os grânulos dos mastócitos também contêm um 

grande número de hidrolases lisossomais (ARVAN; CASTLE, 1998; BLOTT; 

GRIFFITHS, 2002) e a capacidade única de armazenar certas citocinas pré-formadas, 

como IL-4 (REED; ALBINO; MCNUTT, 1995), IL-5 e IL-6 (BRADDING et al., 1993), e 

fatores de crescimento, como o fator de necrose tumoral (TNF) (GORDON; GALLI, 
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1990), o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) (BOESIGER et al., 1998; 

GRUTZKAU et al., 1998) e o fator de crescimento transformador (TGF-β) 

(LINDSTEDT et al., 2001). Várias proteases específicas de mastócitos, incluindo 

triptases, quimase e carboxipeptidase A3 (CPA3) são também constituintes dos 

grânulos maduros de mastócitos (PEJLER et al., 2007). 

Diversas citocinas estão envolvidas nas respostas celulares da asma para 

desencadear ou amplificar o processo fisiopatológico, além das clássicas citocinas 

Th2. A linfopoietina estromal tímica (TSLP) é liberada por células epiteliais em 

resposta a produtos microbianos, lesões físicas, citocinas inflamatórias (como IL-1β e 

TNF) (ALLAKHVERDI et al., 2007), alérgenos proteolíticos (como o Der p 1, que age 

em receptores PAR2) (PICHAVANT et al., 2005; ADAM et al., 2006), partículas de 

diesel e de cigarro (KOUZAKI et al., 2009; BLECK et al., 2010). 

A IL-25 é expressa no epitélio das vias aéreas após exposição a alérgenos, 

partículas e infecção por helmintos (HURST et al., 2002; ANGKASEKWINAI et al., 

2007; HAMMAD et al., 2009), também é produzida por eosinófilos ativados, mastócitos 

e basófilos e encontra-se elevada na submucosa brônquica infiltrada por eosinófilos 

de pacientes asmáticos (DOLGACHEV et al., 2009). 

A IL-33 é liberada do epitélio brônquico após desafio alergênico (CHUSTZ et 

al., 2011; RAMADAS et al., 2011). Essa citocina atua em sinergismo com o SCF e o 

receptor de IgE para ativar mastócitos e basófilos (SILVER et al., 2010). A IL-33 

também aumenta a sobrevivência e a degranulação dos eosinófilos (CHERRY et al., 

2008).  

Essas citocinas derivadas do epitélio (apesar de também serem liberadas por 

células inflamatórias) podem ativar células imunes inatas, como basófilos, eosinófilos 

e mastócitos, além de ILC2 (FORT et al., 2001; SCHNEIDER et al., 2009; NEILL et 

al., 2010; SAENZ et al., 2010). Desse modo, uma vez iniciadas, as respostas epiteliais 

aos alérgenos e poluentes são mantidas através da ação de citocinas efetoras Th2. 

Além disso, as células epiteliais das vias aéreas respondem às citocinas IL-4 e IL-13 

produzindo GM-CSF e as quimiocinas IL-8, CCL11 e CCL17, que atraem neutrófilos, 

eosinófilos e mais células Th2, respectivamente, fornecendo um ciclo de feedback 

importante que pode perpetuar a doença (MATSUKURA et al., 2001; LORDAN et al., 

2002). 

Além das células Th2, outro grupo de células também participa no 

desenvolvimento e, especialmente, na amplificação da resposta alérgica da asma: as 
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células linfoides inatas (ILCs), as quais foram inicialmente classificadas como células 

efetoras não-T, não-B em muitos modelos de doenças de perfil Th2. As células ILC2 

se assemelham às células Th2 e, apesar de não apresentarem receptores específicos 

de antígeno (TCR), elas reagem às citocinas derivadas do epitélio IL-25, IL-33 e TSLP 

(FORT et al., 2001; FALLON et al., 2006; KANG et al., 2012) e produzem citocinas 

Th2 (MORO et al., 2010). 

As ILC2s também contribuem para o desenvolvimento de hiper-responsividade 

brônquica em resposta a vírus respiratórios, como o vírus da gripe e o rinovírus, em 

camundongos adultos e neonatais, respectivamente (CHANG et al., 2011; HONG et 

al., 2014). No contexto da infecção pelo vírus da gripe, as células ILC2, via liberação 

de IL-5, contribuem para o acúmulo de eosinófilos nos pulmões. A participação dessas 

células em infecções virais ajuda a explicar como a exposição viral pode causar ou 

exacerbar sintomas de asma em algumas pessoas (GORSKI; HAHN; BRACIALE, 

2013) (Figura 3). 
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Figura 3 – Mecanismo imunológico da asma alérgica. 
 

 
 

Na presença de alérgeno, há a liberação de citocinas do epitélio, particularmente IL-25, IL-33 
e linfopoietina estromal tímica (TSLP), a qual induz a expressão do ligante (OX40L) da 
molécula co-estimulatória de linfócitos T (OX40) em células dendríticas (DCs), que atuam para 
promover a sobrevivência e a expansão de células T. As DCs são mobilizadas para os 
linfonodos locais, onde apresentam o peptídeo antigênico às células T CD4+ virgens, ativando 
e convertendo-as em um estado competente produtoras de IL-4. Essas células T migram para 
zonas de células B onde se diferenciam em células T auxiliares foliculares (TFH) e se deslocam 
para a circulação para completar a sua maturação como células T auxiliares 2 (Th2). As células 
TFH secretoras de IL-4 em áreas de células B medeiam a troca de classe de IgE em linfócitos 
B, os quais se fixam na superfície de mastócitos, basófilos e eosinófilos (não mostrado na 
figura), mediando a degranulação dessas células. As células TH2 migram para o epitélio das 
vias aéreas e para a camada submucoca, onde secretam IL-5 e IL-13 para mediar a resposta 
inflamatória, com o acúmulo de mastócitos, basófilos e eosinófilos, e o remodelamento das 
vias aéreas. As células linfoides inatas do grupo 2 (ILC2) também participam desse processo, 
por serem ativadas pelas citocinas liberadas pelo epitélio (IL-25, IL-33 e TSLP), mediando as 
mesmas respostas inflamatórias e de remodelamento, mas por uma via não TH2. 
 
Fonte: adaptado de FAHY, 2015. 

 

2.3.4 Remodelamento das vias aéreas 

 A inflamação das vias aéreas, a lesão tecidual e subsequente processo 

anormal de reparo levam a mudanças estruturais nas paredes das vias respiratórias 

de pacientes asmáticos, designados coletivamente como remodelamento das vias 

aéreas. Essas alterações ocorrem em toda a árvore brônquica (SAETTA et al., 1991), 

mas de maneira mais pronunciada nas pequenas vias aéreas (ELIAS et al., 1999). 
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 Uma vez que a asma é caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas, 

esse processo é considerado o evento inicial para o remodelamento (PASCUAL; 

PETERS, 2005). Existe uma forte relação entre as citocinas Th2 e as alterações das 

vias aéreas patognomônicas do remodelamento característico da asma. Nesse 

contexto, a presença de IL-5 e IL-13 resulta em fibrose subepitelial, metaplasia das 

células mucosas e infiltrado inflamatório rico em eosinófilos e macrófagos (LEE et al., 

1997; ZHU; HOMER; WANG, 1999). Em contrapartida, enquanto a IL-4 promove 

eosinofilia e metaplasia mucosa, em modelos animais de superexpressão de IL-4 não 

foi observada fibrose subepitelial, indicando que essa citocina não apresenta papel 

importante nesse processo (RANKIN; PICARELLA; GEBA, 1996; JAIN-VORA et al., 

1997) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Morfologia das vias aéreas normais e asmáticas. 
 

 
 

As vias aéreas na asma sofrem um importante remodelamento estrutural. As vias aéreas 
médias de um indivíduo normal e de um paciente asmático grave seccionadas e coradas com 
pentacromo de Movat. O epitélio na asma mostra hiperplasia e hipersecreção mucosa (azul) 
e espessamento significativo da membrana basal. O volume do músculo liso também 
encontra-se aumentado na asma. 
 
Fonte: adaptado de WADSWORTH; SIN; DORSCHEID, 2011. 

 

 Acredita-se cada vez mais que a predisposição à asma está relacionada com 

um epitélio estrutural e funcionalmente defeituoso que conecta o ambiente externo às 

estruturas subjacentes das vias aéreas. Este fenômeno é explicado pelo modelo da 

unidade trófica epitelial mesenquimal (EMTU) (HOLGATE et al., 2000; 2004; 
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HOLGATE, 2007). Neste modelo, tanto a inflamação das vias aéreas como o 

remodelamento são consequências das lesões ambientais repetitivas sobre o epitélio 

das vias aéreas provocadas por vírus, poluentes atmosféricos ou tabaco (HOLGATE, 

2010). Essas lesões levam à interação entre o epitélio disfuncional e o mesênquima 

que resulta em amplificação das respostas inflamatórias e o remodelamento nas 

camadas subjacentes da parede das vias aéreas com posterior reparo defeituoso 

(DAVIES, 2009). 

 Em pacientes asmáticos, o epitélio aéreo é frágil e, em algumas áreas, ausente 

em células ciliadas (LACKIE et al., 1997). A integridade da barreira epitelial depende 

das junções aderentes que mantêm as células epiteliais brônquicas unidas (XIAO, 

2011). As alterações epiteliais das vias aéreas envolvem a descamação, a perda de 

células ciliadas e a hiperplasia de células caliciformes (AIKAWA et al., 1992; 

CARROLL et al., 1993). Em razão do reparo anormal, a descamação epitelial leva ao 

aumento da sua proliferação, contribuindo para o espessamento do epitélio e um 

aumento da lâmina reticular (ou fibrose subepitelial) (COHEN et al., 2007), 

acompanhado da hiperplasia das células de Goblet e um aumento na área das 

glândulas mucosas subepiteliais (ORDOÑEZ et al., 2001; JENKINS et al., 2003). 

A lâmina reticular, formada principalmente por fibras colágenas do tipo I, III e V 

(HOMER; ELIAS, 2005), bem como outras proteínas de matriz extracelular, como 

elastina, fibronectina, tenascina-C, lumicana, além de proteoglicanos (ROCHE et al., 

1989; LAITINEN et al., 1997; HUANG et al., 1999), possui uma espessura de 4-5 μm 

em indivíduos não asmáticos, mas pode apresentar-se com 7-23 μm na asma 

(HOMER; ELIAS, 2000). Os miofibroblastos, células especializadas com 

características fenotípicas de fibroblastos e miócitos, são os principais efetores da 

fibrose subepitelial; eles expressam a α-actina do músculo liso, produzem mediadores 

inflamatórios e são grandes produtores de proteínas da matriz extracelular 

necessárias para o reparo e remodelação dos tecidos (HUANG et al., 1999).  

Evidências mostram que a ação dos miofibroblastos depende da participação 

do TGF-β, liberado em resposta à ação da IL-13 sobre o epitélio (LEE et al., 2001). O 

TGF-β é uma citocina produzida por diversas células pulmonares, incluindo as células 

epiteliais, macrófagos, fibroblastos, linfócitos e eosinófilos (TAGAYA; TAMAOKI, 

2007). Ele induz os fibroblastos a expressarem α-actina e assumir um fenótipo de 

miofibroblasto (BATRA et al., 2004). Como parte do reparo anormal, TGF-β induz a 
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expressão e a secreção de múltiplas proteínas da matriz extracelular, enquanto 

também inibe sua degradação (BRANTON; KOPP, 1999). 

As metaloproteinases, endopeptidases dependentes de zinco capazes de 

degradar moléculas de matriz extracelular, são mediadores da fibrose subepitelial. O 

equilíbrio dinâmico entre as MMP e seus inibidores (inibidores teciduais de 

metaloproteinases, TIMP) é um determinante crítico do remodelamento, de modo que 

na asma, existe um equilíbrio profibrótico entre os dois (VISSE; NAGASE, 2003). A 

metaloproteinase mais importante no remodelamento tecidual das vias aéreas é a 

MMP-9, e o seu inibidor, o TIMP-1 (HOMER; ELIAS, 2005), apesar de outras 

isoformas, como MMP-1, -2, -3 e -12 já terem sido descritas (LEE et al., 2001; SUZUKI 

et al., 2001; BELLEGUIC et al., 2002). 

Outro evento do processo de remodelamento é a metaplasia das células de 

Goblet. Esse termo refere-se não à proliferação dessas células, mas à 

transdiferenciação de células ciliadas e células de Clara em células de Goblet, 

resultando na maior produção de muco (LE CRAS et al., 2011). Essas células 

mucosas produzem a glicoproteína mucina (MUC), sendo a forma predominante nas 

vias aéreas a MUC5AC; e as glândulas submucosas produzem, majoritariamente, a 

MUC5B, sendo a MUC5B a predominante sob condições normais e a MUC5AC 

super-regulada na asma (KIRKHAM et al., 2002; ROSE; VOYNOW, 2006; VOYNOW; 

GENDLER; ROSE, 2006; EVANS et al., 2009). Esse processo está relacionado à ação 

de citocinas, como a IL-13 (SONG et al., 2003) e IL-17A (TAKEYAMA et al., 2001; 

SHAO; NAKANAGA; NADEL, 2004). 

Biópsias brônquicas de pacientes asmáticos demonstram um aumento no 

número e na área transversal dos vasos sanguíneos, predominantemente capilares e 

vênulas, especialmente na lâmina própria, evento definido como neovascularização 

brônquica, mediado principalmente pelo fator de crescimento do endotélio vascular 

(VEGF) (HOSHINO; TAKAHASHI; AOIKE, 2001; ORSIDA et al., 2001). Acredita-se 

que a neovascularização agrava a hiper-responsividade brônquica através do 

aumento da congestão vascular, edema e inflamação e espessamento global da 

parede das vias aéreas (HOSHINO; TAKAHASHI; AOIKE, 2001; HOMER; ELIAS, 

2005). 

Dentre as alterações decorrentes do remodelamento, a característica mais 

proeminente é o aumento da massa de músculo liso (CARROLL et al., 1993), 

decorrente da sua hipertrofia e hiperplasia, além da diferenciação e migração de 
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células mesenquimais para a camada de células musculares lisas (SCHMIDT et al., 

2003; HIRST et al., 2004; BERGERON; AL-RAMLI; HAMID, 2009). Essa hipertrofia 

muscular lisa é responsável pelo aumento na contratilidade característica da asma, 

principal fator causal da hiper-responsividade brônquica (MARTIN; DUGUET; 

EIDELMAN, 2000). 

 

2.3.5 Mediadores neurais e humorais envolvidos na asma 

 

2.3.5.1 Vias neurais colinérgicas 

 O sistema nervoso parassimpático é a principal via neural broncoconstritora nas 

vias aéreas (BARNES, 1992), sendo responsável pela manutenção do seu tônus basal 

(WIDDICOMBE, 1963). As fibras colinérgicas atravessam o nervo vago nos gânglios 

parassimpáticos e penetram na parede das vias aéreas. A acetilcolina (ACh), principal 

neurotransmissor liberado pelas terminações parassimpáticas, age nos receptores 

muscarínicos M3, acoplados às proteínas Gq/11, na junção neuromuscular, 

responsáveis pela contração muscular lisa; mas também nos receptores 

pré-sinápticos M2, acoplados às proteínas Gi/o, responsáveis pelo controle negativo da 

liberação de ACh (ROUX et al., 1998). 

Devido ao papel da ACh em induz a contração do músculo liso nas vias aéreas, 

os fármacos anticolinérgicos são usados como broncodilatadores em doenças 

obstrutivas das vias aéreas, como a asma (TASHKIN et al., 2008). No entanto, o papel 

fisiopatológico da ACh excede a contração muscular lisa, tendo em vista que células 

residentes e inflamatórias que controlam a inflamação e o remodelamento produzem 

esse mediador e expressam receptores muscarínicos (WESSLER; KIRKPATRICK, 

2008).  

 O quadro 1 sumariza os receptores muscarínicos expressos nas células das 

vias aéreas e os principais efeitos decorrentes de sua ativação. 
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Quadro 1 – Expressão de receptores muscarínicos nas células das vias aéreas e seus 
principais efeitos. 
 

Célula 
Receptor muscarínico/ 
acoplamento/sistema 

efetor 
Efeito 

Neurônios 
M1-Gq/11-PLCβ; 

M2-Gi/o-AC 
Neurotransmissão 

Músculo liso 
M2-Gi/o-AC; 

M3-Gq/11-PLCβ 
Broncoconstrição 

Epitélio 
M1-Gq/11-PLCβ; 

M2-Gi/o-AC; 
M3-Gq/11-PLCβ 

Secreção de muco via M3 

Glândula submucosa 
M1-Gq/11-PLCβ; 
M3-Gq/11-PLCβ 

Secreção de muco via M3 

Fibroblastos 
M1-Gq/11-PLCβ; 

M2-Gi/o-AC; 
M3-Gq/11-PLCβ 

Proliferação e deposição de ECM 

Mastócitos 
M1-Gq/11-PLCβ; 
M3-Gq/11-PLCβ 

Inibição da liberação de histamina 

Macrófagos, neutrófilos e 
linfócitos 

M1-Gq/11-PLCβ; 
M2-Gi/o-AC; 

M3-Gq/11-PLCβ 
Produção de citocinas 

Eosinófilos 
M1-Gq/11-PLCβ; 

M2-Gi/o-AC; 
M3-Gq/11-PLCβ 

Desconhecido 

 
AC: ciclase de adenilil; ECM: matriz extracelular; PLCβ: fosfolipase Cβ. 
 
Fonte: adaptado de KISTEMAKER; GOSENS, 2015. 

 

 A estimulação colinérgica também promove a liberação de TGF-β, que induz o 

remodelamento das vias aéreas (GRAINGE et al., 2011; OENEMA et al., 2013), 

mesmo na ausência de inflamação, indicando um provável mecanismo independente 

do processo inflamatório. Ela também estimula o aumento da expressão das proteínas 

contráteis do músculo liso (SM), α-actina e SM-miosina, e da cinase da cadeia leve da 

miosina (MLCK) (WAHL EDDINGER; HAI, 2004; FAIRBANK et al., 2008). Também há 

evidências que a estimulação colinérgica estimula a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias pelo epitélio (PROFITA et al., 2008). 

 

2.3.5.2 Eicosanoides 

Outros mediadores que têm papel importante na homeostase das vias aéreas, 

assim como nos processos fisiopatológicos, como a asma, são os derivados do 

metabolismo do ácido araquidônico (AA). Quando os tecidos estão expostos a 

diversos estímulos fisiopatológicos, o AA é liberado da posição sn-2 de fosfolípidios 
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de membrana pela ação da fosfolipase A2 (DENNIS et al., 2011). O AA liberado pela 

ação da PLA2 é então convertido em mediadores lipídicos, como os prostanoides, os 

leucotrienos (LTs) e os ácidos hidroxi-eicosatetraenoicos (HETEs), através das suas 

sintases específicas (NARUMIYA; SUGIMOTO; USHIKUBI, 1999). 

Os prostanoides são biossintetizados a partir da enzima ciclo-oxigenase (COX), 

a qual possui duas isoformas: a COX-1 e a COX-2. A expressão de COX-1 é 

constitutiva na maioria dos tecidos, onde tem um papel na homeostase; já a COX-2 

tem sua expressão de forma induzível tanto em células hematopoiéticas como não 

hematopoiéticas em resposta a uma variedade de estímulos e está associada a 

processos inflamatórios (SMITH; LANGENBACH, 2001; WARNER; MITCHELL, 2004; 

KANG et al., 2007). 

As COX-1 e 2 catalisam duas reações sequenciais para iniciar a via COX. 

Primeiro, duas moléculas de oxigênio são inseridas no AA, ciclizando-o para produzir 

PGG2. Em seguida, uma reação de endoperoxidase reduz PGG2 a PGH2, um 

endoperóxido cíclico altamente instável e rapidamente convertido em 1 a 5 

prostanoides bioativos pelas sintases específicas. A prostaglangina D2 (PGD2) é 

formada pela sua sintase (PGDS) hematopoiética (H-PGDS) ou pela sintase do tipo 

lipocalina (L-PGDS); a PGE2 por sua sintase (PGES) microsomal (mPGES) ou 

citosólica (cPGES); a PGF2α pela sintase de PGF (PGFS); a PGI2 pela sintase de PGI 

(PGIS) e o tromboxano A2 (TxA2) pela sintase de tromboxano (TXS) (HIRATA; 

NARUMIYA, 2012). 

Os prostanoides são liberados das células imediatamente após a formação. 

Uma vez que são química e metabolicamente instáveis, geralmente funcionam apenas 

localmente através de receptores de membrana em células-alvo (NARUMIYA; 

SUGIMOTO; USHIKUBI, 1999). 

A PGD2 é o principal prostanoide liberado pelos mastócitos em resposta à 

ativação mediada por IgE (ROBERTS et al., 1990), sendo liberado em crises agudas 

de asma (ROBINSON; HARDY; HOLGATE, 1985). Outros leucócitos, incluindo 

células Th2 (TANAKA et al., 2000) e células dendríticas (URADE et al., 1989) 

produzem PGD2, porém em níveis mais baixos. A PGD2 age em receptores DP1 e DP2 

(também conhecido como CRTH2 ou molécula homóloga quimioatratora expressa em 

células Th2) (TOWNLEY; AGRAWAL, 2012), sendo DP1 acoplado a Gs e DP2 a Gi/o 

(ALEXANDER et al., 2013). A PGD2 é uma forte agente broncoconstritora, 

apresentando papel importante na hiper-responsividade brônquica da asma. 
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Interessantemente, essa prostaglandina age preferencialmente sobre os receptores 

de TxA2 (TP) do que sobre os receptores DP1/DP2 para promover contração muscular 

lisa das vias aéreas (JOHNSTON et al., 1995). 

O TxA2 é produzido por plaquetas ativadas, granulócitos e mastócitos e é um 

potente indutor da agregação plaquetária (WHITTLE; MONCADA, 1983), além de ser 

um forte agente broncoconstritor, por se ligar aos receptores TP e DP, acoplados às 

proteínas Gq/11 (ALEXANDER et al., 2013). 

A enzima PGFS, que catalisa a síntese da PGF2α, é expressa em linfócitos 

pulmonares e do sangue periférico, sugerindo um possível papel em doenças 

alérgicas, como a asma (SUZUKI-YAMAMOTO et al., 1999); no entanto, a distribuição 

tecidual do mRNA do receptor FP é baixa nos pulmões, diferentemente de outros 

órgãos, como os ovários e os rins (BREYER; BREYER, 2001). Dessa forma, em 

contraste com as outras prostaglandinas, a sinalização PGF2α-receptor FP, acoplado 

às proteínas Gq/11 (ALEXANDER et al., 2013), não parece ter um papel importante nos 

processos inflamatórios e imunológicos; todavia, por ser um receptor de baixa 

seletividade, já que outras prostaglandinas, como PGD2 e PGE2, se ligam a ele, sua 

sinalização pode mediar respostas pulmonares independentemente da PGF2α (HATA; 

BREYER, 2004). 

Em contrapartida, a PGE2 possui um papel majoritariamente anti-inflamatório e 

broncodilatador nas vias aéreas. Ela atua em quatro GPCRs distintos (receptores EP 

1-4), resultando em efeitos complexos, uma vez que esses subtipos de receptores são 

expressos em várias combinações por essencialmente todos os tipos celulares 

(BREYER et al., 2001). Os receptores EP1 são acoplados às proteínas Gq/11, os EP3 

acoplam a Gi/o, enquanto os receptores EP2 e EP4 acoplam à proteína Gs 

(ALEXANDER et al., 2013). O efeito broncodilatador, em humanos, da PGE2 se dá 

pela sua ação principalmente sobre os receptores EP4, enquanto em cobaias, se dá 

pelo receptor EP2, o que pode explicar a ineficácia de agonistas EP2 em promover 

broncodilatação em estudos clínicos (BUCKLEY et al., 2011).  

A prostaciclina (PGI2) tem envolvimento na homeostase brônquica e pulmonar 

(FANNING; BOYCE, 2013). Ela sinaliza através do seu receptor IP, acoplado às 

proteinas Gs (ALEXANDER et al., 2013) e, semelhantemente à PGE2, possui papel 

anti-inflamatório na asma (TAKAHASHI et al., 2002). Em contrapartida, apesar de seu 

potente efeito relaxante sobre o músculo liso vascular, sendo seus análogos utilizados 
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no tratamento da hipertensão pulmonar; no músculo liso das vias aéreas, a PGI2 não 

possui efeito pronunciado (BREYER et al., 2001). 

 Os leucotrienos são gerados a partir da metabolização do AA pela 5-LO, 

enzima expressa principalmente em granulócitos, macrófagos e mastócitos 

(SAMUELSSON et al., 1987). O AA se liga à proteína ativadora da 5-LO (FLAP), 

ficando disponível para a ação da 5-LO. Esta, então, atua sobre o AA ligado ao FLAP, 

juntamente com o oxigênio molecular, resultando na formação do ácido 

5-hidroperoxieicosatetraenoico (5-HPETE), com subsequente formação do 

intermediário instável leucotrieno A4 (LTA4). O LTA4 é rapidamente convertido a LTB4 

pela enzima citosólica LTA4 hidrolase (MILLER et al., 1990; FUNK, 2001; 

RINALDO-MATTHIS; HAEGGSTROM, 2010). As células inflamatórias, como 

eosinófilos, basófilos, mastócitos e macrófagos alveolares, algumas das quais não 

possuem a 5-LO, podem sintetizar LTC4 por uma via alternativa, por possuírem a LTC4 

sintase na membrana, sendo então capazes de formar leucotrienos 

independentemente da enzima 5-LO. A LTC4 sintase conjugada com a glutationa 

reduzida na posição C6 do LTA4 para formar LTC4. LTB4 e LTC4 são exportados para 

o espaço extracelular por proteínas transportadoras, onde o LTC4 é rapidamente 

clivado pela transpeptidase para produzir LTD4 e, finalmente, o LTD4 é convertido em 

LTE4 pela remoção do aminoácido glicina pela dipeptidase (LEWIS; ROBIN, 1985; 

DRAZEN; AUSTEN, 1987; LEE; WOSZCZEK; FAROOQUE, 2009). 

Os LTs são divididos em duas classes: o fator quimioatrativo LTB4, que contém  

apenas uma porção hidroxila; e os CysLTs, que são aqueles formados pelo 

metabolismo do LTB4 a LTC4, LTD4 e LTE4, que carregam porções de aminoácidos 

(LUSTER; TAGER, 2004; YOKOMIZO; IZUMI; SHIMIZU, 2001). Os LTs estão 

envolvidos em várias doenças inflamatórias, incluindo asma, rinite alérgica, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, além de doenças pulmonares intersticiais (OHNISHI et 

al., 2008) e exercem os seus efeitos biológicos ligando-se aos seus receptores 

CysLT1-2, acoplados às proteínas Gq/11 (SAMUELSSON, 1983; ALEXANDER et al., 

2013). 

A função primária do LTB4 é a quimiotaxia leucocitária, atuando como potente 

fator quimioatrativo para eosinófilos e neutrófilos (TAGER; LUSTER, 2003; LUSTER; 

TAGER, 2004), como também para monócitos e células dendríticas (HUANG et al., 

1998; SERHAN; PRESCOTT, 2000), todas essas células expressando receptor BLT1 

(SERHAN; PRESCOTT, 2000). 
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Os CysLTs são potentes agentes broncoconstritores e um dos componentes 

inflamatórios mais importantes da asma. Eles são biossintetizados por eosinófilos, 

basófilos, mastócitos e macrófagos alveolares, sendo produzidos principalmente 

pelos eosinófilos e pelos mastócitos no início rápido da asma alérgica (ARM, 2004).  

A contração do músculo liso dos brônquios foi a primeira propriedade biológica 

reconhecida para os CysLTs, mesmo antes de sua estrutura ser elucidada. LTC4 e 

LTD4 se mostraram potentes indutores de broncoconstrição em cobaia, in vitro e in 

vivo, e em humanos (BACK et al., 2000). 

O Quadro 2 sumariza as ações dos prostanoides e dos leucotrienos no sistema 

respiratório. 
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Quadro 2 – Sumário dos principais mediadores lipídicos na asma. 
 

Mediador 
Principal fonte 

celular 
Receptores/ 

sistemas efetores 
Localização 

dos receptores 

Ação 
farmacológica 

(humano) 

PGD2 

Mastócitos, 
linfócitos Th2 e 

células 
dendríticas 

DP1-Gs-AC; 
DP2-Gi/o-AC 

DP1: células de 
Goblet, 

endotélio 
vascular e 

células imunes 
DP2: células 

imunes e 
músculo liso 

Broncoconstrição 
e vasodilatação 

TxA2 

Plaquetas 
ativadas, 

granulócitos e 
mastócitos 

TP-Gq/11-PLCβ Músculo liso Broncoconstrição 

PGE2 
Epitélio aéreo e 

músculo liso 

EP1-Gq/11-PLCβ; 
EP2-Gs-AC; 
EP3-Gi/o-AC; 
EP4-Gs-AC 

Ubíqua Broncodilatação 

PGI2 Músculo liso IP-Gs-AC Células imunes 
Inibição da 
migração 

leucocitária 

LTB4 
Mastócitos, 

macrófagos e 
neutrófilos 

BLT1-Gq/11-PLCβ/ 
Gi/o-AC; 

BLT2-Gq/11-PLCβ/ 
Gi/o-AC 

Leucócitos Quimiotaxia 

CysLTs 
(LTC4, 
LTD4 e 
LTE4) 

Eosinófilos, 
basófilos, 

mastócitos, 
macrófagos e 

células 
dendríticas 

CysLT1-Gq/11-PLCβ 
(LTD4>LTC4>LTE4) 
CysLT2- Gq/11-PLCβ 
(LTD4=LTC4>LTE4) 

Células 
estruturais e 

hematopoiéticas 
Broncoconstrição 

 
AC: ciclase de adenilil; Cys-LT: cisteicil leucotrieno; LTB4/C4/D4/E4: leucotrienos B4, C4, D4 e 
E4; PGD2: prostaglandina D2; PGE2: prostaglandina E2; PGI2: prostaglandina I2; PLCβ: 
fosfolipase Cβ; TxA2: tromboxano A2. 
 
Fonte: adaptado de FANNING; BOYCE, 2013. 

 

2.3.5.3 Óxido nítrico 

 O NO foi bem descrito na literatura como uma importante molécula de 

sinalização envolvida na regulação de muitos processos fisiológicos e fisiopatológicos 

de mamíferos, particularmente nos pulmões (RICCIARDOLO et al., 2004). Ele 

desempenha um papel na regulação tanto do tônus vascular pulmonar quanto do 

tônus broncomotor das vias aéreas. Além disso, o NO participa da inflamação e da 

defesa do hospedeiro contra a infecção através de alterações na permeabilidade 

vascular, alterações na função e reparo da barreira epitelial, citotoxicidade, regulação 
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da motilidade ciliar, secreção de muco e infiltração de células inflamatórias 

(REDINGTON, 2006). Essas múltiplas funções de NO foram implicadas na 

patogênese de doenças inflamatórias crônicas das vias aéreas, como a asma 

(BENSON; HARDY; MORRIS, 2011). 

O NO é produzido por uma família de sintases de óxido nítrico (NOS), que 

metabolizam a L-arginina através do intermediário N-hidroxi-L-arginina (NOHA) para 

formar NO e L-citrulina usando oxigênio molecular e NADPH como cossubstratos. 

Três isoenzimas de NOS foram identificadas em mamíferos, com distribuições 

variáveis. As NOSs neuronal (nNOS ou NOS I) e endotelial (eNOS ou NOS III) são as 

formas constitutivamente expressas (cNOS) no epitélio das vias aéreas, neurônios 

não colinérgicos não adrenérgicos inibitórios (iNANC) e em células endoteliais dos 

vasos das vias aéreas. 

Sua atividade é regulada pelo cálcio intracelular, com início rápido da atividade 

e produção de pequenas quantidades de NO na ordem de picomolar. Já a NOS 

induzível (iNOS ou NOS II) é regulada transcricionalmente por estímulos 

pró-inflamatórios, com a capacidade de produzir grandes quantidades (concentrações 

nanomolares) de NO por longo período de tempo (REDINGTON, 2006; RACKE; 

WARNKEN, 2010). Acerca da iNOS, sua regulação positiva, seja na expressão ou na 

sua atividade, é observada nos pulmões asmáticos, e os níveis aumentados de NO 

exalado são bem descritos em pacientes com asma (HAMID et al., 1993). 

O substrato essencial que determina a formação desse mediador, a L-arginina, 

deve apresentar biodisponibilidade suficiente para sua conversão a NO (RACKE; 

WARNKEN, 2010). Esse processo se inicia a partir da absorção intestinal de 

L-glutamina e L-prolina, os quais são convertidos a L-ornitina e esta a L-citrulina nos 

hepatócitos. Em seguida, a L-citrulina é convertida a L-arginina no citosol das células 

hepáticas, sendo então liberada para ficar biodisponível para a conversão a NO. A 

L-citrulina é captada pelas células que expressam as isoformas de NOS pelo 

transportador de aminoácido catiônico (CAT) (HAMMERMANN et al., 2001). Após ser 

convertida, L-citrulina é novamente produzida, podendo ser reciclada a L-arginina, 

fornecendo uma fonte prolongada para a iNOS (RACKE; WARNKEN, 2010). 

Diante do papel dual do NO nas vias aéreas, ora protetor ora danoso, a 

depender da sua fonte, tempo de formação e níveis de concentração atingidos, 

mecanismos são propostos para explicar essa diferença de efeitos. Na fase precoce 

da resposta asmática, o NO tem papel importante na redução da hiper-responsividade 
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brônquica, sendo a resposta hiper-reativa relacionada à deficiência de NO, seja por 

maior atividade da arginase ou pela menor atividade das isoformas constitutivas da 

NOS. Nesse sentido, diminuição da expressão da eNOS ou da nNOS já foi observada 

em cobaias expostas a desafio alergênico repetido e em pacientes asmáticos, 

respectivamente (RICCIARDOLO et al., 2001; SAMB et al., 2001). Em contrapartida, 

na fase tardia da resposta asmática, prevalece a atividade aumentada da iNOS, que 

produz grandes quantidades de NO, respondendo pela hiper-responsividade 

brônquica (KHARITONOV et al., 1995; YAN et al., 1995).  

Essa atividade aumentada (ou o aumento da sua expressão) da iNOS ocorre 

devido à ação de citocinas inflamatórias (HAMID et al., 1993; RICCIARDOLO et al., 

2004). Corroborando essas proposições, foi observado em modelos de asma aguda 

em cobaias que, na fase rápida da resposta asmática, os níveis de NO exalados 

diminuem, assim como a expressão de iNOS não é alterada; contrariamente à fase 

tardia, em que os níveis de NO exalados são elevados, assim como a expressão da 

iNOS (PERSSON; GUSTAFSSON , 1993; YAN et al., 1995; DE BOER et al., 1996). 

A inflamação e a hiper-responsividade das vias aéreas na asma não é resultado 

do aumento da produção de NO em si, mas sim devido à formação do radical livre, 

forte agente oxidante, peroxinitrito (ONOO-), resultante da reação do NO com o ânion 

superóxido (O2
-) nas vias aéreas (SADEGHI-HASHJIN et al., 1998; SALEH et al., 

1998). O peroxinitrito ativa os eosinófilos, aumenta a expressão de MUC5AC, 

aumenta a permeabilidade microvascular, induz o dano epitelial e aumenta a 

contração do músculo liso nas vias aéreas (SADEGHI-HASHJIN et al., 1996; 

SUGIURA et al., 1999; DE BOER et al., 2001; FISCHER;VOYNOW, 2002). Nesse 

contexto, estudos mostram que as células epiteliais das vias aéreas e as células 

inflamatórias de biópsias brônquicas de pacientes asmáticos, bem como de cobaias 

sensibilizadas, apresentam aumento da marcação de nitrotirosina (um marcador da 

nitrosilação do resíduo de tirosina nas proteínas), que também está correlacionado 

com o aumento do NO exalado, expressão de iNOS, AHR e inflamação eosinofílica, 

tendo como intermediário a ação de radicais livres e o estresse oxidativo (SALEH et 

al., 1998; SUGIURA et al., 1999; HANAZAWA; KHARITONOV; BARNES, 2000). 

 

2.3.5.4 Estresse oxidativo 

 O sistema respiratório é um ambiente que apresenta risco aumentado de sofrer 

por danos provocados pelo estresse oxidativo devido à grande susceptibilidade de 
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interações com fatores ambientais. Os pulmões são expostos a espécies reativas de 

oxigênio (ROS) de origem exógena, como poluentes e fumaça de cigarro, e endógena, 

produzidas principalmente por células inflamatórias, como eosinófilos, macrófagos e 

neutrófilos (BISHOPP et al., 2017). Nesse sentido, pacientes asmáticos são 

deficientes em defesas antioxidantes, com a resultante carga de estresse oxidativo 

levando à disfunção pulmonar (MORWOOD et al., 2005; BISHOPP et al., 2017). 

 Os locais de produção de ROS no sistema pulmonar incluem sítios celulares, 

como mitocôndrias, microssomos e enzimas (como a xantina oxidase, 

mono-oxigenase P450, COX, LOX, indolamina dioxigenase e monoamina oxidase) 

(FRIDOVICH, 1984; VALLYATHAN; SHI, 1997). Destas, as mitocôndrias são os 

maiores contribuintes para a formação das ROS. Estima-se que 1-3% do fluxo de 

elétrons nessa organela formem O2
- (EVANS; LYRAS; HALLIWELL, 1999). 

No ambiente pulmonar, células inflamatórias e epiteliais produzem diversas 

ROS que englobam uma variedade de radicais livres de oxigênio, como o O2
- e 

radicais hidroxila (OH-), bem como derivados de oxigênio que não contém elétrons 

desemparelhados, tais como peróxido de hidrogênio (H2O2), ácido hipocloroso 

(HClO), ONOO- e ozônio (O3) (HENRICKS; NIJKAMP, 2001; LOXHAM; DAVIES; 

BLUME, 2014). 

 O passo inicial para a formação desses radicais livres é ativação do complexo 

enzimático da nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato reduzida (NADPH) oxidase 

presente na membrana celular e a geração do O2
- (BABIOR, 1999). Esse composto 

pode ser espontanea ou enzimaticamente dismutado a H2O2. Tanto o O2
- como o H2O2 

podem reagir, na presença de ferro ou outros metais, para formar o mais potente 

radical OH- (BRUNORI; ROTILIO, 1984). 

Além disso, granulócitos contém peroxidases (como mieloperoxidase e 

peroxidase eosinofílica), que catalisam a reação do H2O2 com haletos, levando à 

formação de hipo-haletos, como o HClO (BABIOR, 1978). Adicionalmente, o O2
- pode 

reagir com o NO para formar o ânion ONOO- (SADEGHI-HASHJIN et al., 1998). 

Estudos recentes têm descrito uma nova fonte de O2
-, a eNOS desacoplada, um 

processo que ocorre quando a eNOS não está associada a cofator ou substrato (LUO 

et al., 2014). Esse processo pode ocorrer por ação oxidativa do ONOO- sobre o cofator 

tetrahidrobiopterina (FÖRSTERMANN; SESSA, 2012) ou por uma redução na 

disponibilidade da L-arginina, comum na asma devido ao aumento na expressão da 

enzima L-arginase (BENSON; HARDY; MORRIS, 2011). 
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As ROS promovem danos aos lipídios de membrana e às proteínas celulares, 

levando à liberação de diversos mediadores inflamatórios e marcadores do dano 

oxidativo. Dentre esses marcadores nos pulmões estão os produtos aldeídicos 

malondialdeído (MDA), hexanal, heptanal, nonanal, acroleína, 4-hidroxihexanal 

(4-HHE) e 4-hidroxinonenal (4-HNE); e o 8-isoprostano, este último já descrito 

anteriormente. Dentre esses compostos, o MDA é o mais frequentemente estudado 

em diversas doenças pulmonares, assim como um marcador sistêmico, sendo um 

composto formado pela decomposição oxidativa de ácidos graxos poliinsaturados da 

membrana (DEL RIO; STEWART; PELLEGRINI, 2005). 

 Para contrabalançar a formação dessas ROS, o organismo como um todo, 

assim como o sistema respiratório, dispõe de sistemas antioxidantes enzimáticos e 

nao enzimáticos, de modo a manter níveis normais desses radicais livres, necessários 

para o perfeito funcionamento celular. Os maiores sistemas enzimáticos presentes 

nas vias aéreas são o complexo da superóxido dismutase (SOD), que converte o O2
- 

em H2O2; a catalase, a qual converte o H2O2 em água e oxigênio molecular; e as 

glutationas peroxidase e redutase, que inativam o H2O2 e outros hidroperóxidos 

(KINNULA et al., 1994; REPINE; BAST; LANKHORST, 1997; PIETARINEN-RUNTTI 

et al., 2000; LOXHAM; DAVIES; BLUME, 2014). Dentre esses sistemas antioxidantes, 

a SOD apresenta expressão elevada nos pulmões, em torno das vias aéreas e do 

músculo liso, sendo abundante no epitélio (SU et al., 1997), e desempenha papel 

importante em combater o estresse oxidativo na asma. 

 Já é sabido que as células inflamatórias são as principais fontes de ROS na 

asma. Desafios antigênicos em pacientes asmáticos aumentam a formação de ROS 

pelos eosinófilos (SANDERS et al., 1995). Além disso, os leucócitos sanguíneos 

aumentam a produção de O2
-, indicando que tanto as células inflamatórias pulmonares 

como intravasculares contribuem para o estresse oxidativo na asma (VACHIER et al., 

1992; NADEEM et al., 2003). Nesse caso, o epitélio das vias aéreas de asmáticos 

produz poucos antioxidantes, o que explica a perda da eficácia do epitélio na 

manutenção da homeostase das vias aéreas (XIAO, 2011) 

 Os alvos das ROS incluem receptores catalíticos, fosfatases, fosfolipídios, além 

de proteínas da via das MAPKs (BOWLER, 2004). As ROS compreendem um tipo de 

DAMP, que pode ativar as células dendríticas, estimulando o NF-κB (CKLESS et al., 

2011). Além disso, a produção de ROS pela NADPH oxidase está relacionada com a 
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proliferação do músculo liso das vias aéreas em resposta a fatores de crescimento, 

seguida da ativação do NF-κB (BRAR et al., 2002). 

 

2.3.6 O papel do músculo liso no remodelamento e na hiper-responsividade das 

vias aéreas na asma 

 Apesar do grande número de novas funções descobertas para as células 

musculares lisas, sua função primária é regular o tônus e o estreitamento das vias 

respiratórias (MITCHELL, 2009). Elas estão localizadas na parede das vias aéreas, e 

sua contração desempenha um importante papel fisiológico, na medida em que induz 

uma redução no lúmen e, portanto, uma maior resistência ao fluxo de ar 

(OUEDRAOGO; ROUX, 2014), controlando a ventilação intrapulmonar e, 

consequentemente, a relação ventilação-perfusão (OTIS, 1983), confere estabilidade 

mecânica às vias aéreas não cartilaginosas e evita que agentes tóxicos inalados 

alcançem os espaços alveolares (PELAIA et al., 2008). 

 O músculo liso está localizado na parede da árvore traqueobrônquica, 

extendendo-se desde a traqueia até os bronquíolos terminais. Na traqueia e nos 

brônquios extralobares, a faixa muscular lisa conecta as duas extremidades do anel 

de cartilagem aberto em forma de ferradura; nos bronquios intralobares, a organização 

da cartilagem e do músculo liso muda, uma vez que o músculo forma uma camada 

contínua na parede brônquica, enquanto que a cartilagem não constitui uma estrutura 

contínua e está ausente nos brônquios periféricos (OUEDRAOGO; ROUX, 2014). 

 O estado contrátil do músculo liso está sob o controle de muitos mensageiros 

extracelulares atuando em receptores específicos de membrana. Os principais são os 

neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, mediadores epiteliais e 

mediadores liberados pelas células inflamatórias (ROUX, 2013). 

 O tônus do músculo liso das vias aéreas é mediado de forma sinificativa pela 

atividade nervosa ganglionar e pós-ganglionar da inervação parassimpática. As 

populações de receptores no músculo liso das vias aéreas são uma mistura de 

receptores M2 e M3, predominando o subtipo M2, acoplado à proteínas Gi/o, 

particularmente nas vias aéreas maiores. A contração, no entanto, é mediada 

principalmente por receptores M3, acoplados às proteínas Gq/11 (ROFFEL; MEURS; 

ZAAGSMA, 2001). Nesse sentido, apesar de serem menos expressos, os receptores 

M3 são o principal subtipo muscarínico responsável pela contração do músculo liso 

traqueobrônquico (ROFFEL et al, 1988). 
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 A liberação de ACh das terminações nervosas parassimpáticas é regulada por 

uma variedade de receptores pré-juncionais que podem inibir ou facilitar a liberação 

do neurotransmissor. Os receptores M2 autoinibitórios, ativados pela própria ACh, 

representam um importante feedback negativo, limitando a liberação adicional, 

particularmente nas frequências mais altas. Nesse contexto, a disfunção desses 

receptores contribui para a liberação exagerada de acetilcolina pelo nervo vago na 

asma, aumentando a atividade reflexa colinérgica em resposta a estímulos inalatórios 

(SANTING et al., 1992). A maioria das disfunções do autorreceptor M2 é causada por 

eosinófilos ativados que migram para nervos colinérgicos e liberam MBP, que atua 

como um antagonista alostérico dos receptores M2 (JACOBY; GLEICH; FRYER, 1993; 

COSTELLO et al., 1997; ADAMKO et al., 1999) (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Principais agonistas, receptores e acoplamentos envolvidos na contração do 
músculo liso das vias aéreas. 
 

Agonista Receptor Sistemas efetores 

ACh M3 Gq/11-PLCβ 

Adenosina A1 Gi/o-AC 

Bradicinina B1 Gq/11-PLCβ 

CysLTs CysLT1R Gq/11-PLCβ 

Endotelina-1 ETA/ETB 
ETA: Gq/11-PLCβ; ETB: 
Gq/11-PLCβ e Gi/o-AC 

Histamina H1 Gq/11-PLCβ 

Neurocininas NK1/NK2 Gq/11-PLCβ 

PGD2 DP2 Gi/o-AC 

PGF2α FP Gq/11-PLCβ 

Serotonina 5-HT2A/5-HT2C Gq/11-PLCβ 

TxA2 TP Gq/11-PLCβ 

 
AC: ciclase de adenilil; PLCβ: fosfolipase Cβ. 
 
Fonte: adaptado de PELAIA et al., 2008 e de ALEXANDER et al., 2013. 

 

Componentes i-NANC do sistema nervoso autônomo também regulam o tônus 

das vias aéreas liberando outros agentes contráteis, como substância P, trifosfato de 

adenosina (ATP) e neurocinina A, que podem agir em seus receptores específicos 

diretamente no músculo liso, além de facilitar a neurotransmissão colinérgica, como 

já descrito (BURNSTOCK, 2013). Por fim, diversas células localizadas nas paredes 

das vias aéreas, como as células epiteliais, as células inflamatórias e os próprios 

miócitos, podem liberar uma diversidade de mediadores, que também possuem papel 

contrátil direto, como a histamina, metabólitos do AA, (como os prostanoides, o 
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CysLTC4 e o CysLTD4) (BARNES; PIPER; COSTELLO, 1984; LIU et al., 1990; 

CHAMBERS et al., 2003), a endotelina, liberada pelas células epiteliais, dentre outros 

(PEREZ-ZOGHBI; SANDERSON, 2007) (Quadro 3). 

Todos esses agonistas compartilham uma característica, que é a necessidade 

de se ligar a receptores presentes na membrana plasmática das células musculares 

lisas. Após ativar seus receptores, desencadeiam uma cascata de sinalização 

intracelular que culmina com a contração muscular. Desse modo, diz-se que esses 

agonistas agem por um mecanismo fármaco-mecânico de contração (WEBB, 2003); 

diferentemente, a contração pode ocorrer por mecanismos que independem da 

ligação a receptores, mas que, por sua vez, promovem a contração por induzirem uma 

despolarização de membrana, levando à abertura dos canais de Ca2+ dependentes de 

voltagem (CaV), seguido do influxo de Ca2+ por esses canais, resultando na contração 

muscular lisa (REMBOLD, 1996). 

De todo modo, tanto no acoplamento fármaco-mecânico como no 

eletromecânico, o evento chave para desencadear a contração muscular é o influxo 

de Ca2+, de forma que esse íon é essencial para desencadear não apenas processos 

celulares como secreção glandular e transmmissão sináptica, mas também a 

contração muscular (CATTERALL, 2011). Somado a esse influxo de Ca2+, outro 

evento responsável por iniciar a contração é a liberação desse íon dos seus estoques 

intracelulares pelos receptores de rianodina (RyR). O retículo sarcoplasmático (RS) 

representa a fonte intracelular mais importante de Ca2+; a liberação desse íon se dá 

principalmente em decorrência da ativação dos receptores de 1,4,5-trisfosfato de 

inositol (IP3) (IP3R), formado a partir do 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol (PIP2) da 

membrana, seguida da abertura dos receptores de rianodina (RyR) pelo próprio Ca2+, 

processo denominado de liberação de Ca2+ induzida por Ca2+ (CICR) (DELLIS et al., 

2006). 

O mecanismo fármaco-mecânico de contração ocorre pela ligação do agonista 

ao seu receptor acoplado à proteína G, mudança conformacional do receptor e 

interação de sua terceira alça intracelular à subunidade α dessa proteína; essa 

interação induz a troca do difosfato de guanosina (GDP) pelo trifosfato de guanosina 

(GTP) pela subunidade Gα, a qual gera um impedimento estérico e sua consequente 

dissociação do dímero Gβγ; a subunidade Gα na sua forma ativa estimula a enzima 

fosfolipase Cβ1, que hidrolisa o fosfolipídio de membrana PIP2 a IP3 e diacilglicerol 

(DAG). O IP3 induz a liberação de Ca2+ do RS por ativar os IP3R, e o Ca2+ ativa os 
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RyR, levando à liberação adicional de Ca2+; por sua vez, o DAG ativa a proteína cinase 

C (PKC), translocada para a membrana pelo Ca2+, e ativa por fosforilação os CaV na 

membrana, levando ao aumento na concentração citosólica de íons Ca2+ ([Ca2+]c) ou, 

indiretamente, por inibição dos canais de K+ presentes na membrana plasmática, 

levando à despolarização da membrana e consequente abertura dos CaV (FUKATA; 

AMANO; KAIBUCHI, 2001) O DAG também ativa diretamente canais catiôicos não 

seletivos, permeáveis ao Na+ e Ca2+, geralmente referidos como canais operados por 

receptor (ROCs), formados por TRPC6 (SNETKOV et al., 2001; CORTELING et al., 

2004; PEREZ-ZOGHBI et al., 2009) (Figura 5). 
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Figura 5 – Mecanismo do acoplamento fármaco-mecânico de contração muscular lisa pela 
via da PLCβ1/2 

 
 
1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática, que pode estar 
acoplado às proteínas Gq/11 (1a) ou Gi/o (1b); 2. as subunidades α das proteínas G trocam GDP 
por GTP na sua subunidade (processo não mostrado na figura), tornando-se ativas (2a e 2b); 
3. a subunidade αq/11-GTP ativa a enzima PLCβ1 (3a) enquanto o dímero βγi/o ativa a PLCβ2 
(3b); 4. as PLCβ1/2 clivam o fosfolipídio de membrana PIP2 em IP3 e DAG (4a e 4b); O 5. o IP3 
migra pelo citoplasma e ativa os IP3R presentes na membrana do RS, liberando o Ca2+ do RS; 
6. o Ca2+ liberado ativa o RyR, aumentando a liberação de Ca2+ para o citosol; 7. O DAG 
formado pode ativar diretamente os ROCs, promovendo o influxo de Ca2+; 8. o Ca2+ que foi 
liberado, juntamente com o DAG ativam a PKC; 9. a PKC ativada fosforila os CaV, promovendo 
o influxo de Ca2+; 10. A elevação da [Ca2+]C aumenta a afinidade pela CaM, formando o 
complexo 4Ca2+-CaM, e ativando a MLCK; 11. a MLCK ativada fosforila a rMLC e esta se 
torna ativa, levando à interação dos filamentos de miosina com os de actina, desencadeando 
a contração do músculo liso. DAG: diacilglicerol; IP3R: receptor de IP3; RyR: receptor de 
rianodina; GDP: difosfato de guanina; GTP: trifosfato de guaninia; RS: retículo 
sarcoplasmático; PKC: proteína cinase C; MLCK: cinase da cadeia leve da miosina; CaM: 
calmodulina; ROC: canais operados por receptor; CaV: canais de Ca2+ dependentes de 
voltagem; IP3: 1,4,5-trisfosfato de inositol; PLCβ1/2: fosfolipase Cβ 1 e 2; PIP2: 4,5-bisfosfato de 
fosfatidilinositol. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
 

O ponto chave para a contração muscular é atingido com o aumento na [Ca2+]c, 

que favorece a ligação desse íon à proteína calmodulina (CaM), na proporção de 

quatro íons Ca2+ para uma CaM, formando o complexo 4Ca2+-CaM. Este complexo 

ativa a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK), que fosforila a cadeia leve 

regulatória da miosina (rMLC) no resíduo Ser-19, promovendo a a formação das 

pontes cruzadas entre os filamentos de miosina e os de actina, desencadeando assim 

a contração muscular lisa. A MLCK é superexpressa em indivíduos asmáticos, 

explicando a maior tensão desenvolvida pelo músculo liso brônquico (MA et al., 2002). 
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Esse acoplamento também é nomeado de acoplamento misto, já que pode determinar 

a despolarização de membrana seja promover a abertura de canais catiônicos não 

seletivos ou pela inibição dos canais de K+ pela PKC (WEBB, 2003) (Figura 5). 

Após a exposição aos agonistas contráteis, o pico inicial e transitório na 

concentração intracelular de Ca2+ é seguido rapidamente por um declínio para um 

padrão estacionário caracterizado por um leve aumento prolongado do Ca2+ livre 

citosólico acima dos níveis de repouso. Diferentemente da primeira fase da resposta, 

devido à liberação de Ca2+ do RS, o estado estável (tônico) depende do influxo de 

Ca2+ (MURRAY; FLEISCHMANN; KOTLIKOFF, 1993). 

A depleção do Ca2+ do RS pelos processos já descritos estimula a entrada de 

Ca2+ induzida por estoque via ação da STIM1 presente na membrana do RS que, 

associada à proteína Orai, na membrana plasmática, promove a formação dos canais 

de Ca2+ operados por estoque (SOCs) (HEWAVITHARANA et al., 2007; PEEL; LIU; 

HALL, 2008). Além disso, o Ca2+ livre no citosol é bombeado de volta pela bomba de 

Ca2+ do RS (SERCA) e para fora da célula pela bomba de Ca2+ da membrana 

plasmática (PMCA), assim como também é transferido para o exterior da célula pelo 

trocador Na+/Ca2+ (NCX), que transporta três íons Na+ para o interior da célula em 

troca de um íon Ca2+ para fora (BERRIDGE, 2008). 

 Os mecanismos de entrada e liberação, e de extrusão e recaptação de Ca2+ 

nas células musculares lisas das vias aéreas encontram-se esquematiados na 

Figura 6. 
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Figura 6 – Mecanismos de transporte de Ca2+ nas células musculares lisas das vias aéreas. 
 

 
 

Os quadros pontilhados azuis representam os mecanismos de entrada e liberação de Ca2+, e 
as linhas pontilhadas vermelhas representam os mecanismos de extrusão e recaptação de 
Ca2+. Os níveis citosólicos de Ca2+ ([Ca2+]c) podem aumentar na célula muscular lisa das vias 
aéreas por meio do influxo através de Canais de Ca2+ operados por receptor (ROCs) ou por 
voltagem (CaV), que podem ser ativados, respectivamente, pelo diacilglicerol (DAG) ou pela 
proteína cinase C (PKC). A entrada também pode ocorrer pelo trocador Na+/Ca2+ reverso 
(NCX), que traansporta 1 Ca2+ para dentro da célula em troca de 3 Na+ para fora; ou pelos 
canais operados por estoque (SOCs), mediante ativação pela proteína de interação estromal 
tipo 1 (STIM1). O aumento do Ca2+ também se dá pela liberação a partir dos estoques no 
retículo sarcoplasmático (RS), pelos receptores de IP3 (IP3R) e de rianodina (RyR). Já a 
redução da [Ca2+]c ocorre pelo transporte de Ca2+ pelas Ca2+-ATPase da membrana 
plasmática (PMCA), para fora da célula, ou do RS (SERCA), para ser reestocadado; além da 
ação do trocador Na+/Ca2+, que transporta 1 íon Ca2+ para fora da célula em troca de 3 íons 
Na+ para o interior da célula muscular lisa. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 
Apesar desses mecanismos de recaptação e efluxo de Ca2+, de forma 

semelhante a outros músculos lisos, a contração muscular lisa das vias aéreas 

persiste mesmo duranto estado estacionário do Ca2+; esse comportamento funcional 

implica uma sensibilidade aumentada ao Ca2+ do aparato contrátil (SOMLYO; 

SOMLYO, 1994) que permite que o músculo permaneça contraído, mesmo quando os 

níveis intracelulares de Ca2+ são apenas ligeiramente aumentados acima das 

concentrações iniciais. Os principais mecanismos de sinalização responsáveis por 

essa sensibilização ao Ca2+ incluem a via RhoA/Rho cinase (ROCK) e o sistema efetor 

PKC/CPI-17 (preptídio inibidor de fosfatase ativada por PKC, de 17 kDa) (SOMLYO; 

SOMLYO, 2003). 
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A RhoA é uma pequena proteína monomérica que, no repouso, encontra-se 

ligada ao GDP (por isso é denominada de “pequena proteína G”) e complexada no 

citosol à proteína inibidora da dissociação do GDP (GDI). A interação de agonistas 

contráteis com seus receptores também ativa as proteínas G12/13, cuja subunidade Gα 

ativa diretamente o fator trocador de nucleotídio de guanina da RhoA (RhoGEF), que 

dissocia a RhoA da GDI, permitindo a troca do GDP pelo GTP e sua translocação para 

a face interna da membrana (SYLVESTER, 2004), onde ela ativa a sua cinase ROCK; 

essa interação entre a RhoA e a ROCK induz uma mudança conformacional na porção 

catalítica da ROCK, causando uma autofosforilação e ativação da enzima (SOMLYO; 

SOMLYO, 2003), que então fosforila a subunidade de ligação à miosina (MYPT1) da 

MLCP, tornando-a inativa. Dessa forma, a cadeia leve regulatória da miosina (rMLC) 

não pode ser desfosforilada, mantendo o estado de “trava” das pontes cruzadas (ITO, 

2001). 

Diversos estudos mostram que a expressão de RhoA é aumentada na asma 

(CHIBA et al., 2005) e que essa proteína também é superexpressa por citocinas, como 

TNF-α, potencializando a contração induzida por ACh (SAKAI et al., 2004). 

A atividade da MLCP também é modulada negativamente pela CPI-17, um 

peptídio que serve como substrato tanto para a ROCK como para a PKC. A propósito, 

a expressão desse peptídio, bem como sua fosforilação pela PKC induzida por ACh, 

são aumentadas em ratos hiper-responsivos (SAKAI et al., 2004). Quando fosforilada 

no resídio Thr38, a CPI-17 se liga à subunidade catalítica da proteína fosfatase 1 

(PP1c) da MLCP para inibir a sua atividade enzimática. Logo, assim como ocorre na 

via da ROCK, a rMLC se mantém em no estado fosforilado, permitindo a manutenção 

da contração muscular lisa (KITAZAWA et al., 2000). 

A RhoA-GTP também estimula a fosfolipase D (PLD), enzima associada a 

membranas intracelulares e à membrana plasmática, específica para fosfatidilcolina 

(PC) que, quando hidrolisada, libera o ácido fosfatídico (PA) que, através da ação da 

enzima fosfo-hidrolase, é desfosforilado a DAG, que promove a ativação sustentada 

da PKC (BERRIDGE, 2009). A ativação da PKC pela via da PLCβ1 sinergiza com a 

via da PLD, de modo que a PKC ativada de maneira sustentada pode fosforilar o 

resíduo Thr38 da CPI-17, aumentando assim sua potência inibitória sobre a PP1c por 

mais de 1000 vezes, inibindo a ação da MLCP e mantendo a contração (SOMLYO; 

SOMLYO, 2003) (Figura 7). 



 80  VASCONCELOS, L. H. C.                                                                 Fundamentação Teórica 

A maioria dos GPCRs conhecidos preferencialmente se acopla aos membros 

da família Gi/o, sendo a proteína G mais abundantemente expressa na maioria dos 

tipos celulares. A ativação de Gαi é tipicamente associada à inibição da atividade da 

ciclase de adenilil (AC), que é estimulada por Gαs e, portanto, reduzindo a geração de 

cAMP, cuja consequência funcional é a contração do músculo liso ou dificultar o seu 

relaxamento. A subunidade Gβγ também pode ativar a PLCβ2, resultando em geração 

de IP3 e DAG, com consequente mobilização de Ca2+ dos estoques e ativação da 

PKC, respectivamente (BILLINGTON; PENN, 2003). Além disso, a proteína Gi parece 

ser capaz de ativar a RhoA pela ativação do RhoGEF, mediando tanto a polimerização 

de actina como, possivelmente, a sensibilização ao Ca2+; no entanto, ainda não está 

claro se a ativação da RhoA é mediada pela subunidade α ou βγ das proteínas Gi/o 

(HIRSHMAN; EMALA, 1999; CHIBA; SAKAI; MISAWA, 2001). 
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Figura 7 – Mecanismo do acoplamento fármaco-mecânico de contração muscular lisa pela 
via de sensibilização ao Ca2+. 

 
 
 
1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática, que pode estar 
acoplado às proteínas G12/13 (1a) ou Gi/o (1b); 2. as subunidades α das proteínas G trocam 
GDP por GTP na sua subunidade (processo não mostrado na figura), tornando-se ativas (2a 
e 2b); 3. a subunidade α12/13-GTP (3a) ou via ativação de GPCR acoplado a Gi/o (3b), a 
RhoGEF é ativada; 4. A RhoA se dissocia da GDI e troca o GDP pelo GTP, sendo translocada 
à membrana plasmática; 5. a RhoA ativa sua cinase associada, a RhoK; 6. A RhoK fosforila 
a MLCP na subunidade MYPT1, tornando-a inativa; ou 7. fosforila diretamente a cadeia leve 
da miosina; 8. a RhoA-GTP ativa diretamente a PLD que 9. cliva a PC a PA, que é então 10. 
convertido a DAG para, juntamente com o DAG proveniente da via da PLCβ1, 11. ativar a PKC 
que, por sua vez, 12. fosforila e ativa a CPI-17, que 13. interage com a subunidade PP1c da 
MLCP, inativando-a, contribuindo, então, para a manutenção do estado fosforilado da rMLC e 
das pontes cruzadas de actina e miosina. DAG: diacilglicerol; GDI: proteína inibidora da 
dissociação do GDP; GPCR: receptor acoplado à proteína G; IP3: 1,4,5-trisfosfato de inositol; 
MLCP: fosfatase da cadeia leve da miosina; MYPT1: subunidade de ligação à miosina; 
PA: ácido fosfatídico; PC: fosfatidilcolina; PIP2: 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol; PLD: 
fosfolipase D; PP1c: região catalítica da proteína fosfatase 1; RhoGEF: fator de troca de 
nucleotídeo guanina da RhoA; RhoK: Rho cinase. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Apesar de poucas vezes lembrada, o papel da via das proteínas Gi/o na 

contração muscular lisa, especialmente das vias aéreas, se torna evidente quando se 

leva em conta que um dos mediadores contráteis mais potentes da asma, a PGD2, 

promove forte broncoconstrição por se ligar a receptores DP2, os quais são acoplados 

às proteínas Gi/o, além dos receptores TP, dependente da via da PLCβ1, dessa forma, 

promovendo um efeito sinérgico entre as duas vias de sinaliação (JOHNSTON et al., 

1995). 
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O músculo liso aéreo apresenta características peculiares que o diferenciam 

dos músculos esqueléticos e cardíacos, bem como dos músculos lisos vasculares. 

Nesses tecidos, o acoplamento excitação-contração resulta em grande parte da 

despolarização da membrana, levando ao influxo de Ca2+ através dos CaV, enquanto 

nas vias aéreas, essa contribuição é pequena. De fato, bloqueadores de CaV exercem 

apenas efeitos discretos na broncoconstrição induzida experimentalmente (MARSICO 

et al., 1990; SANDERSON et al., 2008).  

O potencial de membrana (Vm) dos miócitos das vias aéreas, de cerca 

de -60 mV, varia espontaneamente, dando origem às chamadas ondas lentas, cuja 

amplitude é de 8 a 12 mV, em uma frequência de 20 a 50 eventos/min, (TOMITA, 

1989; THIRSTRUP, 2000). Esta atividade miogênica é provavelmente devido a uma 

produção constitutiva de metabólitos do AA (HIROTA; HELLI; JANSSEN, 2007). No 

entanto, essas ondas geralmente não são convertidas em potenciais de ação por 

causa de um forte contrabalanço promovido pelo efluxo de íons K+. Essas correntes 

retificadoras são mediadas pela abertura de canais de K+ ativados por Ca2+ de grande 

condutância (BKCa), bem como de canais de K+ retificadores atrasados dependentes 

de voltagem (KV), e de canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP) responsáveis pelos fluxos 

repolarizantes de íons K+ (HIROTA; HELLI; JANSSEN, 2007; ROUX et al., 2006). 

O Vm das células musculares lisas das vias aéreas é ligeiramente maior que o 

potencial de equilíbrio do K+ (EK), indicando a importância desses canais na 

manutenção do Vm dessas células (KIRKPATRICK, 1981), e a despolariação da 

membrana do músculo liso pode ser desencadeada pela inibição desses canais 

(MOUNKAÏLA; MARTHAN; ROUX, 2005; ROUX et al., 2006). Outrossim, outros 

canais também estão envolvidos na regulação/alteração do Vm do músculo liso aéreo, 

como os canais de Cl- ativados por Ca2+ (CaCCs) e, em alguns casos, a entrada de 

íons Na+ por vários canais catiônicos não seletivos (MOUNKAÏLA; MARTHAN; ROUX, 

2005; ROUX et al., 2006). 

 Desse modo, o acoplamento eletromecânico da contração muscular lisa 

depende da despolarização da membrana plasmática, que pode ocorrer pelo bloqueio 

dos canais de K+ ou pelo aumento da concentração desse íon no meio extracelular; 

nesse último caso, a ferramenta padrão utilizada é a estimulação com KCl, que 

promove uma redução no gradiente eletroquímico do K+, reduzindo seu efluxo e 

consequente acúmulo no interior celular, gerando a despolarização da membrana e 

consequente abertura dos CaV, influxo de íons Ca2+ e consequente ativação da 
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maquinaria contrátil muscular lisa, como já descrito anteriormente (BOLTON, 1979) 

(Figura 8). 

 
Figura 8 – Acoplamento eletromecânico de contração muscular lisa. 

 

 
 
No repouso, as células musculares lisas apresentam um efluxo constante de íons K+ devido 
ao gradiente eletroquímico desse íon, gerando uma carga residual negativa na região 
perimembranar interna, sendo o principal determinante do potencial de repouso de cerca 
de -60 mV (A). Um aumento na concentração de K+ no meio extracelular (pela adição de KCl, 
por exemplo), gera uma redução no gradiente eletroquímico desse íon, reduzindo seu efluxo 
e promovendo o seu acúmulo no interior da célula. Essa concentração de cargas positivas no 
espaço perimembranar interno determina uma despolarização de membrana, que leva à 
abertura dos CaV, influxo de Ca2+ e consequente ativação da maquinaria contrátil muscular 
lisa. CaV: canais de Ca2+ dependentes de voltagem. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Se opondo à estimulação colinérgica, a estimulação adrenérgica estimula o 

relaxamento do músculo liso aéreo. Apesar da inervação adrenérgica ser escassa, os 

receptores β2, acoplados à proteína Gs (ALEXANDER et al., 2013), são altamente 

expressos nas células musculares lisas (PACK; RICHARDSON, 1984; IND, 1994). 

Além disso, a inervação adrenérgica, apesar de ser fracamente direcionada ao 

músculo liso, age sobre os gânglios parassimpáticos, promovendo o controle da 

estimulação colinérgica (DANIEL; KANNAN; DAVIS, 1986; RHODEN; MELDRUM; 

BARNES, 1988). Além disso, a inervação i-NANC libera substâncias relaxantes, como 

o peptídio intestinal vasoativo (VIP) e o óxido nítrico (NO), que se somam aos efeitos 

da estimulação adrenérgica (JARTTI, 2001).O relaxamento no músculo liso ocorre 

como resultado da remoção do estímulo contrátil ou pela ação de substâncias que 
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estimula a inibição do mecanismo contrátil, cujos principais mediadores foram 

descritos (MORGAN, 1990). 

O relaxamento muscular liso das vias aéreas ocorre devido à hiperpolarização 

da membrana pela ação do NO, liberado pelo epitélio das vias aéreas ou pelas 

terminações dos neurônios i-NANC, que ativa diretamente a ciclase de guanilil solúvel 

(sGC); ou pale ação de agonistas relaxantes, como a adrenalina e a PGE2, sobre seus 

receptores (já descritos), acoplados à proteína Gs; uma vez ligada ao GTP, a Gαs ativa 

a enima ciclase de adenilil (AC). A sGC converte o GTP em monofosfato cíclico de 

guanina (cGMP), que, por sua vez ativa a proteína cinase G (PKG), enquanto que a 

AC converte o ATP em cAMP, que ativa a proteína cinase A (PKA). Ambas as 

proteínas cinases ativam os canais de K+, com consequente efluxo desse íon, 

hiperpolarização de membrana e fechamento dos CaV (REMBOLD, 1996). Além disso, 

a hiperpolarização da membrana das células musculares lisas pode ser produzida por 

substâncias que abrem diretamente os canais de K+, como por exemplo, a 

cromacalina, a levocromacalina e o nicorandil e, consequentemente, aumentam o 

efluxo de K+ (GURNEY, 1994). Dessa maneira, a hiperpolarização diminui o influxo de 

Ca2+ através dos CaV, diminuindo, portanto, a [Ca2+]c, inativando o aparato contrátil e, 

como consequência, levando ao relaxamento do músculo liso (REMBOLD, 1996). 

Além desses alvos, a PKA ou PKG fosforilam outros substratos, promovendo: 

o aumento na atividade da SERCA e da Ca2+-ATPase da membrana plasmática 

(PMCA), aumentando assim, o sequestro e a extrusão de Ca2+, respectivamente; a 

inativação dos IP3R, pela PKG, reduzindo a liberação de Ca2+ a partir do RS; a inibição 

dos CaV, causando uma redução do influxo de Ca2+; a ativação dos canais de K+ que, 

por repolarização ou por hiperpolarização, causam o bloqueio dos CaV e, por fim, a 

inibição da MLCK, reduzindo sua afinidade pelo complexo 4Ca2+-CaM, diminuindo a 

fosforilação da rMLC e, dessa forma, do processo contrátil (WOODRUM; BROPHY, 

2001; DUTTA et al., 2002; DANILA; HAMILTON, 2004) (Figura 9). 

Dentre os canais de K+ importantes na manutenção do tônus das células 

musculares lisas das vias aéreas, destacam-se os BKCa, que apresentam uma grande 

expressão na membrana dessas células e conduzem uma corrente de K+ de elevada 

amplitude, uma vez que apresentam grande condutância a esse íon (KUME et al., 

1990). Esses canais são ativados por fosforilação por PKA (KUME et al., 1994; KUME, 

2013), via agentes como agonistas adrenérgicos β2, e inativados por agonistas 
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muscarínicos M2, via Gαi/o, por inibição da AC e, consequentemente, da PKA (KUME; 

KOTLIKOFF, 1991; KUME; GRAZIANO; KOTLIKOFF, 1992). 

Além disso, o dímero βγ das proteínas Gi/o podem ativar a PLCβ2, como já foi 

descrito, e, subsequentemente, a PKC pode fosforilar e inibir os BKCa, contribuindo 

para dificultar o relaxamento (ZHOU et al., 2008). Nesse contexto, existem evidências 

que, na asma, os receptores adrenérgicos β2 sofrem dessensibilização relacionada ao 

processo inflamatório, como a ação da citocina IL-1β (KOTO et al., 1996) e do TGF-β 

(ISHIKAWA et al., 2003), de modo que esse processo está intimamente relacionado 

com a menor responsividade relaxante devido à inativação da via Gs/BKCa, importante 

determinante do relaxamento muscular liso das vias aéreas (KUME, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86  VASCONCELOS, L. H. C.                                                                 Fundamentação Teórica 

Figura 9 – Mecanismo do acoplamento fármaco-mecânico de relaxamento do músculo liso 
pelas vias da AC e da sGC. 
 

 
 
1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. a proteína 
Gs troca GDP por GTP na sua subunidade α (processo não mostrado na figura), tornando-se 
ativa; 3. a subunidade Gαs-GTP ativa a AC; 4. a AC converte o ATP em cAMP; 5. o NO gerado 
tanto dos nervos como das células epiteliais estimula a atividade da sGC; 6. a sGC converte 
o GTP em cGMP; 7. os nucleotídios cíclicos, cAMP e cGMP, ativam suas respectivas 
proteínas cinases, PKA e PKG. Ambas as proteínas cinases fosforilam vários substratos: 8. 
ativam os canais de K+; 9. inibem os CaV; 10. aumentam a atividade da SERCA e da PMCA; 
11. ativam o NCX; 12. A PKG inibe os IP3R. Todos esses mecanismos diminuem a [Ca2+]C; 
13. inibem a MLCK, reduzindo sua afinidade pelo complexo 4Ca2+-CaM. Todos esses 
mecanismos impedem a fosforilação da rMLC e, consequentemente, a interação dos 
filamentos de miosina com os de actina, promovendo o relaxamento do músculo liso. 
AC: ciclase de adenilil; ATP: trifosfato de adenosina; cAMP: monofosfato cíclico de adenosina; 
CaV: canais de cálcio dependentes de voltagem; cGMP: monofosfato cíclico de guanosina; 
GPCR: receptor acoplado à proteína G; IP3R: receptor de IP3; MLCK: cinase da cadeia leve 
da miosina; NCX: trocador Na+/Ca2+; NO: óxido nítrico; PKA: proteína cinase A; PKG: proteína 
cinase G; PMCA: Ca2+-ATPase da membrana plasmática; SERCA: Ca2+-ATPase do retículo 
sarcoplasmático; sGC: ciclase de guanilil solúvel. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

As células musculares lisas têm um papel fundamental no remodelamento das 

vias aéreas, pois o aumento na sua massa é um dos responsáveis pelo maior 

estreitamento do lúmen bronquiolar (MARTIN; RAMOS-BARBON, 2003; 

MCPARLAND; MACKLEM; PARE, 2003). Esse aumento na massa de músculo liso é 

explicado, principalmente, pela hiperplasia celular (PANETTIERI et al., 1998a,b; 

SALMON et al., 1999), mas também ocorre pela hipertrofia (EBINA et al., 1993). Além 

disso, essas células também alteram seu fenótipo para um estado hiper-contrátil, que 

contrai mais rapidamente, resultando em um estreitamento exagerado das vias aéreas 
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(HALAYKO; STEPHENS, 1994; MA et al., 1998; HALAYKO et al., 1999). Assim, esse 

estado é resultante de um aumento nas proteínas da maquinaria contrátil, actina e 

miosina (HALAYKO et al., 1996), bem como de proteínas regulatórias, como a MLCK 

e a calponina, e de receptores, como o receptor M3 (HALAYKO; STEPHENS, 1994; 

HALAYKO et al., 1999). 

Adicionalmente ao fenótipo hiper-contrátil, as células musculares lisas 

adquirem um fenótipo secretório, produzindo citocinas, quimiocinas e proteínas da 

matriz extracelular, contribuindo e promovendo um ciclo de inflamação e 

remodelamento que contribui para a progressão da asma (JOHNSON; KNOX, 1997; 

McKAY; SHARMA, 2001; BLACK; BURGESS; JOHNSON, 2003; HIRST, 2003; 

PANETTIERI, 2003). 

Nesse contexto, GPCRs e receptores tirosina-cinase (RTKs) para fatores de 

crescimento são os principais reguladores desses processos de mudança fenotípica. 

Os GPCRs induzem a proliferação via ativação das proteínas Gi/o ou Gq/11, e agonistas, 

como a trombina, são mais eficazes que outros, como a acetilcolina, a histamina e os 

Cys-LTs, em promover o crescimento celular (SHIMIZU et al., 2000; TRAN; 

STEWART, 2003). Dentre os fatores de crescimento, destacam-se o fator de 

crescimento epidérmico (EGF), o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), 

o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) e o TGF-β (RUOCCO et al., 1996; 

REDINGTON et al., 1997; AMISHIMA et al., 1998; HOSHINO; TAKAHASHI; AOIKE, 

2001). 

Os fatores de crescimento agem para estimular a proliferação muscular lisa 

pela ativação da PI3K, que fosforila o PIP2, produzindo o 3,4,5-trisfosfato de 

fosfatidilinositol (PIP3), o qual ativa diretamente a proteína cinase B (PKB ou Akt) ou 

indiretamente pela ativação da proteína cinase dependente de PIP3 (PDK), que 

fosforila a PKB (ALESSI et al., 1997; FRANKE et al., 1997; TOKER; CANTLEY, 1997). 

A PKB inibe a cinase da glicogênio sintase tipo 3 (GSK3) ou ativa a cinase S6, que 

ativa a p70. Ambas atividades levam à proliferação (BURGERING; COFFER, 1995; 

FRAME; COHEN, 2001). A PI3K também ativa a proteína cinase Src, a qual ativa 

outras vias de sinalização ativadas por RTKs, como a via das MAPK (HU et al., 1995). 

Gi/o e Gq/11 também podem ativar a PI3K ou a MAPK p42/p44 (ERK 1/2). O 

dímero βγ da Gi/o ativa a PI3K diretamente, e esta, por sua vez, pode ativar a ERK 

1/2 via Src (LOPEZ-ILASACA et al., 1997). Via Gq, a PKC também pode levar à 

transativação de RTKs via proteína tirosina-cinase dependente de Ca2+ (Pyk2), ou 
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pode ativar diretamente a Raf-1, que ativa a MEK1 e esta a ERK1/2 (KOLCH et al., 

1993; HAWES; LEV et al., 1995; DELLA-ROCCA et al., 1997; MACK et al., 2001). 

Uma possível explicação para o fato dos agonistas de GPCRs não serem fortes 

mitógenos é que a ativação da PI3K ou da ERK 1/2 por essa via é fraca e lenta para 

induzir proliferação (KELLEHER et al., 1995; ORSINI et al., 1999). Todavia, em 

combinação, agonistas GPCRs e fatores de crescimento apresentam forte atividade 

mitogênica (PANETTIERI et al., 1998a,b; KRYMSKAYA et al., 2000). 

Por fim, além do papel majoritário e independente da PI3K e da ERK1/2, 

GPCRs podem induzir proliferação pela ativação da proteína RhoA, que causa a 

ativação e translocação nuclear do fator de resposta ao soro (SRF), o qual atua como 

fator de transcrição para genes específicos do músculo liso (CAMORETTI-MERCADO 

et al., 2000; FUKATA; AMANO; KAIBUCHI, 2001; MACK et al., 2001; LIU et al., 2003). 

 

2.3.7 Modelos experimentais de asma 

Diversos modelos animais de asma foram estabelecidos para se pesquisar os 

seus mecanismos patológicos e potenciais terapias (NIALS; UDDIN, 2008). Esses 

modelos variam com relação à espécie animal, o antígeno, as vias de administração 

e o tempo de exposição a esse antígeno. Todavia, a maioria desses modelos 

concentra-se na inflamação aguda baseada na exposição a alérgeno por curto período 

de tempo; devem-se, no entanto, considerar as diferenças entre a inflamação 

pulmonar aguda e crônica, uma vez que a asma é considerada uma doença 

inflamatória crônica (McMILLAN; LLOYD, 2004). 

As reações precoces e tardias na asma aguda envolvem alterações no controle 

neurogênico e não neurogênico da função do músculo liso das vias aéreas, bem como 

danos epiteliais, espessamento da mucosa devido à vasodilatação local e ao edema 

e secreções mucosas no lúmen das vias aéreas, todos esses envolvidos no 

desenvolvimento da hiper-reatividade das vias aéreas (BOUSQUET, et al., 2000). 

Além disso, a resposta inflamatória aguda é limitada às vias aéreas proximais e o perfil 

de citocinas dos pulmões também varia com o número de desafios alergênicos (DI 

VALENTIN et al., 2009). Já na asma crônica, a hiper-responsividade persistente das 

vias aéreas, assim como o declínio da função pulmonar, estão relacionados com o 

remodelamento tecidual devido a alterações estruturais irreversíveis de suas paredes 

(BOUSQUET et al., 2000; MEURS; MAARSINGH; ZAAGSMA, 2003). 
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A OVA é tradicionalmente utilizada para mimetizar um modelo animal 

sensibilizado; apesar desse agente não ser um antígeno adequado para a patogênese 

da asma em humanos, a exposição a esse antígeno exógeno provoca inflamação das 

vias respiratórias característica da asma humana de maneira semelhante em animais. 

Além disso, apesar de muitos modelos animais induzirem a sensibilização por via 

intraperitoneal, essa via não é apropriadamente representativa da história espontânea 

de início da asma humana (WALSH et al., 2008). 

Uma vez estabelecida a doença pulmonar alérgica dependente de OVA, o 

fenótipo da doença não pode ser mantido por períodos prolongados, presumivelmente 

por causa do desenvolvimento de mecanismos de tolerância que podem ser 

exclusivos do pulmão. Nesse sentido, durante o protocolo de indução da asma, 

atenção se faz necessária na tentativa de se evitar o desenvolvimento de tais 

mecanismos; isto é, um estado em que o sistema respiratório do animal não mais 

progride na direção de uma resposta imune suficiente para promover o 

remodelamento tecidual (LOCVVKE et al., 2007; POSSA et al., 2014). Nesse sentido, 

em um modelo de asma crônica, o aumento gradual nas concentrações da OVA é 

necessário para evitar que os animais desenvolvam tolerância e as alterações 

teciduais decorrentes do processo fisiopatológico não sejam desencadeados 

(TIBÉRIO et al., 1997; PIGATI et al., 2015; IKEDA, 2016). 

Outro aspecto importante no delineamento do protocolo de indução de asma é 

com relação à espécie animal. Vários estudos em camundongos têm usado 

exposições repetidas ao alérgeno para induzir a inflamação crônica, na qual são 

observadas alterações estruturais irreversíveis nas vias aéreas (KUMAR et al., 2003; 

HOYMANN et al., 2009; RIESENFELD, 2010). Todavia, apesar da importância dos 

roedores (camundongos e ratos) na elucidação dos mecanismos da inflamação 

alérgica do sistema respiratório, os mediadores que regulam o tônus do músculo liso 

e determinam a responsividade brônquica nesses animais diferem consideravelmente 

daqueles encontrados em humanos e cobaias (CANNING, 2003). 

Nesse sentido, as desvantagens no uso de camundongos residem na 

dificuldade em se medir a hiper-responsividade brônquica devido a características 

anatômicas e fisiológicas. Sua estrutura pulmonar é caracterizada por vias aéreas 

largas e escassas em tecido muscular liso, assim como em glândulas mucosas 

(ZOSKY; SLY, 2007; IRVIN; BATES, 2003). Além disso, o músculo liso aéreo desses 

animais é pouco responsivo a diversos estímulos broncoconstritores implicados na 
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fisiopatologia da asma, como histamina, cisteinil leucotrienos, neurocininas, 

bradicinina e prostanoides (CANNING, 2003). 

Semelhantemente, os ratos exibem fraca resposta broncoconstritora, 

comparado a humanos, seus mastócitos liberam principalmente serotonina em 

resposta ao estímulo antigênico, e a inervação iNANC é ausente nessa espécie. 

Dessa forma, a asma em roedores apresenta-se mais útil no estudo da imunologia 

que da reatividade contrátii da musculatura lisa das vias aéreas. (CANNING, 2003; 

KUCHAREWICZ; BODZENTA-ŁUKASZYK; BUCZKO, 2007). 

Sendo assim, do ponto de vista fisiológico e farmacológico, cobaias 

sensibilizadas são preferíveis como modelo animal para  investigar os mecanismos 

das reações asmáticas rápidas e tardias (MEURS; GOSENS; ZAAGSMA, 2008). 

Similaridade com humanos tem sido observadas nas reações asmáticas nesses 

animais, incluindo inflamação eosinofílica das vias aéreas e hiper-responsividade 

brônquica, tanto quantitativa como qualitativamente (MEURS et al., 2006). 

Comparado com roedores, cobaias também apresentam maior proximidade 

com humanos com relação à resposta muscular lisa e ao reflexo autonômico. Eles 

liberam, majoritariamente, histamina e leucotrienos em resposta à estimulação 

mastocitária, assim como o perfil de receptores farmacológicos aproxima-se dos 

humanos, o que explica a grande similaridade de respostas após exposição a drogas 

(CANNING, 2003; RESSMEYER et al., 2006). 

Diante disso, o emprego de cobaias como modelo animal de asma é preferível 

para se investigar os mecanismos da hiper-responsividade das vias aéreas na asma 

comparado a ratos e camundongos (MEURS et al., 2006). 

 

2.3.8 Tratamento atual da asma e novas abordagens terapêuticas 

 A farmacoterapia atual da asma se baseia em duas frentes: a 

broncodilatação/broncoproteção, por inibição direta da contração ou pelo relaxamento 

do músculo liso brônquico; e controle da inflamação de modo a limitar a geração de 

estímulos que causam a broncoconstrição (PERA; PENN, 2016). 

 O controle da inflamação é feito pelo uso de anti-inflamatórios esteroidais, os 

corticosteroides, por via oral (OCS) ou inalatória (ICS), que agem a longo prazo 

inibindo o processo inflamatório, a exemplo da fluticasona e da budesonida (PERA; 

PENN, 2016). Desde o seu surgimento e introdução no tratamento da asma, os 

corticoides têm apresentado problemas relacionados, especialmente, aos seus efeitos 
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colaterais, de modo que novos fármacos da classe foram e são desenvolvidos com o 

intuito de melhorar sua potência e, principalmente, seus efeitos sistêmicos (COLICE, 

2006). 

 Os efeitos colaterais mais comuns dos corticosteroides são a candidíase oral, 

catarata, glaucoma, hematomas faciais da pele e osteoporose. O risco dessas 

complicações é muito menor com os glicocorticoides inalatórios em comparação com 

os glucocorticoides orais (GINA, 2017). 

Outras drogas anti-inflamatórias são os cromoglicatos que agem estabilizando 

os mastócitos, como a cromolina, impedindo a degranulação mastocitária. Tanto os 

corticosteroides como os cromoglicatos são empregados para tratar a asma leve 

persistente (LANE; LEE, 1996). Outra classe emergente no tratamento da asma grave 

são os anticorpos anti-IgE, como o omalizumab, especialmente para pacientes 

resistentes aos corticosteroides (HUMBERT et al., 2014). 

 Outras classes que exibem, além do efeito anti-inflamatório, atividade 

broncodilatadora direta são os antagonistas de CysLT1R, que podem complementar 

os efeitos dos corticosteroides (CURRIE; LIPWORTH, 2002; DAVIS et al., 2009; 

RAMSAY et al., 2009).  

 Os agentes broncodilatadores agem, principalmente, por ativação de GPCR-Gs 

ou antagonismo de GPCR-Gq/11. Esses agentes são formados pelos agonistas 

adrenérgicos β, como salbutamol, salmeterol e formoterol; os antagonistas dos 

receptores muscarínicos M3, como ipratrópio e tiotrópio; e dos receptores de CysLTs, 

como montelucaste e zafirlucaste. Além desses, outra classe empregada no 

tratamento da asma, mas que não age diretamente sobre os GPCSs, são os inibidores 

de fosfodiesterases, enzimas que degradam os nucleotídios cíclicos, a exemplo da 

teofilina (PRADO et al., 2014). 

Os agonistas β de ação curta (SABA), a exemplo do salbutamol e do formoterol, 

são os principais fármacos utilizados para o controle rápido dos sintomas de asma. A 

grande maioria dos pacientes com a forma mais leve de asma ou o tipo intermitente 

utiliza esses fármacos por ocasião de crises agudas de asma. São, por isso, usados 

para o alívio dos sintomas da asma ou preventivamente em situações de atividades 

que são conhecidas por provocar esses sintomas. Já os pacientes com asma 

persistente necessitam fazer o uso diário de medicamentos, conhecidos como 

"controladores de longo prazo". Nesse contexto, os corticosteroides inalatórios agem 

para diminuir a inflamação alérgica pulmonar crônica. Além disso, a adição de um 
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agonista β de ação longa (LABA), como o salmeterol ou o formoterol, é muitas vezes 

necessária em combinação com um corticosteroide inalatório para adultos com asma 

persistente (GINA, 2017). 

Os modificadores de leucotrienos, como montelucaste, zafirlucaste e zileutona, 

são uma alternativa aos glicocorticoides inalatórios. Eles têm um efeito 

broncodilatador, diminuindo a inflamação e a produção e secreção de muco (BERGER 

et al., 2009). Esses fármacos são usados para evitar a asma induzida por exercício. 

No entanto, para o tratamento convencional da asma, os modificadores de 

leucotrienos são geralmente menos efetivos do que os corticosteroides inalatórios 

(GINA, 2017). 

Já o grupo de pacientes com asma grave, que engloba cerca de 10% dos 

indivíduos asmáticos, requer doses elevadas de glicocorticoide inalatório ou 

tratamento contínuo ou quase contínuo por via oral para manter seu controle de asma 

(PELAIA; VATRELLA; MASELLI, 2012). Para estes pacientes, o tratamento é baseado 

em glicocorticoides orais, altas doses de corticoide inalatório e a adição de um terceiro 

agente controlador, como um antileucotrieno, teofilina ou mesmo terapia anti-IgE 

(BOUSQUET et al., 2004; KERSTJENS et al., 2012). Os agonistas β de ação 

prolongada devem ser adicionados e o tiotrópio deve ser reservado para pacientes 

com sintomas de asma em curso e limitação do fluxo aéreo mesmo com a combinação 

de terapia com glicocorticoide inalado/LABA (BATEMAN et al., 2011). 

 Diante disso, os medicamentos primários para o tratamento da asma variam de 

acordo com a idade e a gravidade da avaliação clínica e funcional. Esses fatores 

devem ser revisados e ajustados para o nível requerido de controle de sintomas 

(PRADO et al., 2014). A terapia é aumentada de forma gradual até o controle da asma 

(com base nos sintomas, necessidade de medicação de resgate e exacerbações) e a 

quantidade de classes terapêuticas requeridas define a gravidade da asma 

(Figura 10). 
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Figura 10 – Passos para o tratamento da asma, de acordo com sua apresentação clínica. 
 

 
 

ICS: costicosteroide inalatório; LABA: agonista β de ação longa; OCS: corticosteróide oral;  
SABA: agonista β de ação curta. 
 
Fonte: redesenhado de GINA, 2017. 

 

Novos fármacos estudados até o presente para o tratamento da asma incluem 

anticorpos anti-IL-13, que vem mostrando resultados promissores em estudos clínicos 

(HODSMAN et al., 2013; NOONAN et al., 2013; DE BOEVER et al., 2014) e anti-IL-5 

(POWELL et al., 2015). No Brasil, foi aprovado em 2017 o uso do mepolizumabe, 

anticorpo anti-IL-5, para o tratamento da asma grave (BRASIL, 2017b). Além disso, 

dentro das classes já existentes, incluem formulações de inaladores triplos, que 

contemplam ICS, LABA e antagonista muscarínico de ação longa (LAMA), para o 

tratamento da asma grave; inibidores de cinases, como a MAPK p38, PI3K, JAK; 

antagonistas de receptores de quimiocinas; além de compostos antioxidantes 

(GROSS; BARNES, 2017). 

Até o momento, nenhuma terapia contra a asma foi utilizada para direcionar 

principalmente contra o remodelamento das vias aéreas. Os fármacos 

anti-inflamatórios continuam a ser a categoria de drogas mais importante utilizada na 

asma e, apesar dos avanços recentes em novas terapias biológicas altamente 

direcionadas no desenvolvimento da fase tardia, ainda há uma necessidade de novas 

terapias efetivas de asma (BERAIR; BRIGHTLING, 2014). 

 Incluídas nesse contexto, novas formas de abordagem terapêutica, pouco 

estudadas até então, têm sido desenvolvidas, a exemplo dos alimentos funcionais 

que, apesar de não poderem ser utilizados no tratamento efetivo de doenças, podem 

servir de adjuvante às terapias convencionais para melhorar as funções fisiológicas, 



 94  VASCONCELOS, L. H. C.                                                                 Fundamentação Teórica 

permitindo ao organismo responder adequadamente aos estímulos patológicos que 

lhe acometem (IFIC, 2006). 

Nesse sentido, diante das diversas atividades farmacológicas descritas e seus 

efeitos benéficos sobre diversos parâmetros bioquímicos e fisiológicos, bem como sua 

atividade anti-inflamatória e seus efeitos sobre doenças crônicas, esse trabalho foi 

desenvolvido com o intuito de se avaliar um possível efeito da suplementação de 

cobaias com o óleo de coco virgem em um modelo de inflamação pulmonar alérgica 

crônica, à luz das suas prováveis ações benéficas sobre a asma e seu potencial como 

alimento funcional. 
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3.1 Objetivo geral 

Avaliar os efeitos da suplementação de cobaias com inflamação pulmonar 

alérgica crônica com óleo de coco virgem sobre a reatividade contrátil e relaxante do 

músculo liso da traqueia, a morfologia pulmonar e brônquica, o balanço estresse 

oxidativo/defesas antioxidantes e o crescimento do músculo liso aéreo. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Padronizar e implantar um modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica em 

cobaias no Laboratório de Farmacologia Funcional Prof. George Thomas; 

 Avaliar os efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica em cobaias e da 

suplementação com óleo de coco virgem sobre a(o): 

o infiltrado de células inflamatórias no interstício pulmonar, a hiperplasia 

epitelial e o crescimento muscular liso das vias aéreas; 

o reatividade contrátil da traqueia, in vitro, frente à ovalbumina, aos agonistas 

carbacol e histamina, e ao KCl; 

o reatividade relaxante da traqueia, in vitro, ao agonista isoprenalina e ao 

nifedipino; 

o envolvimento do estresse oxidativo, dos produtos da COX e da 5-LO, da via 

do NO e da via da RhoA/ROCK na reatividade contrátil da traqueia ao CCh; 

o participação do TGF-β, dos BKCa e dos produtos da COX e da 5-LO na 

reatividade relaxante da traqueia; 

o balanço estresse oxidativo/defesas antioxidantes; 

o expressão das proteínas relacionadas à hipertrofia/hiperplasia muscular lisa 

PI3K e ERK1/2, e da enzima antioxidante SOD. 
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4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Animais 

  Cobaias (Cavia porcellus) (n = 123) da linhagem Dunkan-Hartley de ambos os 

sexos, com 3 meses de vida, pesando inicialmente entre 300 e 350 g, provenientes 

do Biotério Prof. Thomas George do Instituto de Pesquisa em Fármacos e 

Medicamentos do Campus I da Universidade Federal da Paraíba (IPeFarM/UFPB) 

foram utilizados nesse estudo. 

 Antes dos experimentos, os animais eram mantidos sob rigoroso controle 

alimentar com uma dieta balanceada à base de ração tipo pellets (Privilege®) 

acrescida de capim e cenoura para reposição do conteúdo de ácido ascórbico, com 

acesso à água ad libitum, com ventilação e temperatura (21 ± 1 °C) controladas e 

constantes, submetidos diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 h, sendo o período 

claro das 6 às 18 h. Os experimentos eram realizados no período das 8 às 22 h. Todos 

os procedimentos experimentais foram realizados seguindo os princípios de cuidados 

com animais, de acordo com o “Guidelines for the ethical use of animals in applied 

ethology studies” (SHERWIN et al., 2003) e o Guia Brasileiro de Produção, 

Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa Científica, 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) (BRASIL, 

2016) e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPB 

(CEUA n° 0410/13) (Anexo 1). 

 

4.1.2 Substâncias e reagentes 

O ácido acético (C2H4O2), o cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), o 

clorofórmio (CHCl3), o hidróxido de potássio e o sulfato de magnésio hepta-hidratado 

(MgSO4.7H2O) foram adquiridos da Vetec (Brasil); o ácido clorídrico (HCl), o 

bicarbonato de sódio (NaHCO3), o cloreto de potássio (KCl) e o cloreto de sódio (NaCl) 

foram adquiridos da Fmaia (Brasil); o fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), o 

fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4), a glicose e o hidróxido de sódio (NaOH) foram 

adquiridos da Nuclear (Brasil); o ácido araquidônico (AA), o ácido etilenodiamino 

tetracético (EDTA), o ácido perclórico, o ácido tiobarbitúrico (TBA), a albumina, a 

apocinina, a aprotinina, o cloridrato de carbamilcolina (carbacol, CCh), o cloridrato de 

Nω-Nitro-L-arginina metil éster (L-NAME), o di-hidrocloridrato de histamina, o 

ditiotreitol (DTT), a eosina, o fenil-metil-sulfonil fluoreto (PMSF), a fenolftaleína, o 
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formaldeído, a hematoxilina, a indometacina, a isoprenalina, o malondialdeido (MDA), 

o metano hidroximetilamina (tris), o nifedipino, a ovalbumina (OVA) (grade V), o 

tempol, o tween 20, o xileno e o 1,1-difenil-2-picril hidrazil (DPPH) foram adquiridos 

da Sigma-Aldrich (Brasil); a catalase, o di-hidrocloreto de 

(R)-(+)-trans-4-(1-aminoetil)-N-(4-piridil) ciclohexanocarboxamida (Y-27632), o hidrato 

de 4-(5-benzol[1,3]dioxol-5-il-4-piridina-2-il-1H-imidazol-2-il)-benzamida (SB431542), 

a iberiotoxina (IbTX) e a zileutona foram adquiridos da Cayman Chemical (Brasil); a 

dexametasona foi adquirida da Aché Laboratórios Farmacêuticos (Brasil); e o soro 

fisiológico (NaCl 0,9%) foi adquirido da Fresenius Kabi LTDA (Brasil). 

Estas substâncias, exceto o bicarbonato de sódio, o cloreto de sódio e a glicose, 

eram dissolvidas e diluídas em água destilada; o ácido araquidônico, a apocinina, a 

indometacina e o Y-27632 eram dissolvidos em álcool absoluto (96 °GL) para 

obtenção de cada solução-estoque, as quais eram mantidas sob refrigeração a 4 

ou -20 °C. A OVA era dissolvida em soro fisiológico (NaCl 0,9%). 

A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi adquirida da White Martins 

(Brasil). 

Todos os reagentes utilizados na eletroforese em gel de poliacrilamida 

contendo sódio dodecil sulfato (SDS-PAGE), o reagente de Bradford, o tampão de 

Laemmli, o triton X-100, o pirofosfato de sódio, o fluoreto de sódio e o ortovanadato 

de sódio foram adquiridos da Bio-Rad (EUA). A membrana de nitrocelulose e os kits 

para detecção de quimioluminescência foram adquiridos da Amersham (Reino Unido). 

Os anticorpos anti-ERK1/2, -SOD e -β-actina foram adquiridos da Santa Cruz 

Biotechnology (EUA), o anticorpo anti-PI3K foi adquirido da Abcam plc. (Reino Unido) 

e o anticorpo secundário biotinilado de cabra anticoelho foi adquirido da Vector 

Laboratories (EUA). 

 

4.1.3 Soluções 

Para a manutenção dos anéis de traqueia, era utilizada a solução de Krebs 

(ajustada ao pH 7,4 com NaOH ou HCl 1N), gaseificada com carbogênio e mantida à 

temperatura de 37 °C, contendo a seguinte composição (mM): NaCl (118,0); KCl (4,6); 

MgSO4 (5,7); KH2PO4 (1,1); CaCl2 (2,5); glicose (11,0); NaHCO3 (25,0). 

 Para conservação das amostras para procedimentos histológicos, era utilizada 

solução de formaldeído tamponado 10% com a seguinte composição: formaldeído 

(1:10 v/v), NaH2PO4 (0,04:10 m/v), Na2HPO4 (0,005:10 m/v) e H2O (9:10 v/v). 



 100  VASCONCELOS, L. H. C.                                                                          Material e Métodos 

 As amostras para separação em eletroforese eram extraídas em tampão 

contendo a seguinte composição: triton X-100 1%, tris 100 mM (pH 7,4), pirofosfato 

de sódio 100 mM, fluoreto de sódio 100 mM, EDTA 10 mM, ortovanadato de sódio 10 

mM, PMSF 2 mM e aprotinina 0,01 mg/mL. 

Para o bloqueio de ligações inespecíficas de proteínas à membrana de 

nitrocelulose era utilizada uma solução de bloqueio contendo leite desnatado Molico®, 

tris 10 mM, NaCl 150 mM e tween 20 0,02%. 

 

4.1.4 Aparelhos 

 Para o registro das contrações isométricas, a traqueia era suspensa em cubas 

de banho (6 mL) para órgãos isolados, modelo BOI-04, e conectados a transdutores 

de força isométricos modelo TIM 05, acoplados a um amplificador modelo AECAD04F. 

Este, por sua vez, era conectado a um sistema de aquisição digital de dados com o 

software AQCAD versão 2.1.6, para aquisição dos dados, e ANCAD, para análise. O 

sistema continha uma bomba termostática modelo BT-60 que controlava a 

temperatura das cubas. Todos os aparelhos foram adquiridos junto a AVS Projetos 

(São Paulo, SP, Brasil). 

Para indução da inflamação pulmonar alérgica crônica, era utilizado um 

nebulizador ultrassônico (Soniclear®, São Paulo/SP), com um fluxo variável entre 0,7 

a 1,25 mL/min e tamanho médio da partícula de 4 μm, conectado a um recipiente 

fechado de poliacrílico (20x13x15 cm) contendo um orifício para a renovação do ar. 

Para a realização dos cortes histológicos, as amostras eram submetidas ao 

processador de tecidos modelo PT05 (LUPTEC, Brasil), seccionadas em micrótomo 

rotativo modelo RM 2125 RT (Leica, Alemanha), fotografadas em microscópio ótico 

com câmera acoplada modelo BX41 (Olympus, Formosa) e posteriormente analisadas 

por programa analisador de imagem (Leica Qwin 3.1). 

O pH das soluções era aferido através de um pHmetro digital, modelo PG2000 

(GEHAKA, São Paulo, SP, Brasil). 

  As substâncias eram pesadas em balança analítica modelo AG 200 e os 

animais em balança semianalítica (ambas da GEHAKA, São Paulo, SP, Brasil). 

 Para a centrifugação das amostras, eram utilizadas centrífuga refrigerada, 

modelo VS-15000 CFN II (VISION, Coreia do Sul) e centrífuga de bancada, modelo 

NI 1811-A (NOVA instruments, Piracicaba, SP, Brasil). 
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As medidas de absorbância eram feitas utilizando um espectrofotômetro 

ultravioleta modelo SP 22 (Bioespectro, Salvador, BA, Brasil). 

As amostras eram agitadas em vórtex Maxi Mix II, Thermolyne, type 37600 

Mixer (Dubuque, Iowa, EUA). Para aquecer as amostras, eram utilizados 

banhos-maria modelo BM-02 (Kacil, Recife, PE, Brasil) e modelo BM-20 (Megapor, 

Zaragoza, Espanha). 

O processamento das amostras para extração do conteúdo proteico era 

realizado com o auxílio do processador de tecidos do tipo Polytron PTA 20S 

(Brinkmann Instruments, USA). Além disso, a eletroforese em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE) e transferência de proteínas para a membrana de nitrocelulose foi 

realizada em equipamentos da Bio-Rad (Richmond, CA). Adicionalmente, a detecção 

da quimiluminescência foi realizada no leitor MF-CHEMIBIS (Bio-Imaging Systems 

Ltda., Jerusalem, Israel) e a densitometria óptica foi quantificada no programa ImageJ 

1.43u (National Institute of Health, USA). 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Grupos experimentais 

 Os animais foram divididos em 6 grupos (n = 5-8, cada): 

 GC: grupo controle, submetido a nebulização com soro fisiológico; 

 GASM: grupo com inflamação pulmonar alérgica crônica, submetido a 

nebulização com OVA; 

 GASM/DEXA: grupo com inflamação pulmonar alérgica crônica tratado com 

dexametasona (2 mg/kg/dia); 

 GASM/OC1: grupo com inflamação pulmonar alérgica crônica suplementado 

com óleo de coco virgem (1 g/kg/dia); 

 GASM/OC2: grupo com inflamação pulmonar alérgica crônica suplementado 

com óleo de coco virgem (2 g/kg/dia); 

 GASM/OC4: grupo com inflamação pulmonar alérgica crônica suplementado 

com óleo de coco virgem (4 g/kg/dia); 
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4.2.2 Aquisição do óleo de coco virgem 

 O óleo de coco virgem foi adquirido de loja de produtos naturais do município 

de João Pessoa/PB, Brasil, marca Dr. Orgânico®, lote n° V15 245, extraído por 

prensagem a frio, não refinado. 

 Os testes de determinação do perfil lipídico (Apêndices 1 e 2) e de controle de 

qualidade (índice de acidez, de peróxidos e de saponificação) (Apêndice 3) foram 

conduzidos no Laboratório de Análises Químicas de Alimentos (LAQA), do Centro de 

Tecnologia (CT) da UFPB, sob a supervisão da Profa. Dra. Marta Suely Madruga. 

 

4.2.3 Indução da inflamação pulmonar alérgica crônica em cobaias 

Para a nebulização, os cobaias eram colocados individualmente em uma caixa 

poliacrílica fechada acoplada a um nebulizador ultrassônico (Figura 11). Logo após, 

eram nebulizados com solução de OVA em soro fisiológico por um tempo máximo de 

15 minutos ou até o aparecimento de desconforto respiratório, definido pela presença 

de espirros, coriza, tosse e/ou tiragem da parede torácica; o grupo controle recebia 

apenas soro fisiológico. O tempo que os cobaias permaneciam em nebulização foi 

definido como “tempo de inalação”. 

 

Figura 11 – Aparato utilizado para nebulização dos cobaias. 

 

 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

O protocolo consistia de sete inalações realizadas durante um período de 

quatro semanas, em intervalos de 96 h entre cada inalação, com a concentração de 
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OVA sendo aumentada (1-5 mg/mL) a fim de se evitar tolerância. Nas quatro primeiras 

inalações, os cobaias eram submetidos à OVA na concentração de 1 mg/mL; na quinta 

e na sexta inalações, os animais recebiam solução de OVA 2,5 mg/mL; e na sétima 

inalação, a concentração de OVA era aumentada para 5 mg/mL. Após 72 h da última 

inalação, os animais eram eutanasiados para experimentação (Figura 12). Os cobaias 

do grupo controle eram submetidos ao mesmo procedimento de inalação, porém 

recebendo apenas soro fisiológico (Adaptado de TIBÉRIO et al., 1997; ANGELI et al., 

2008; PIGATI et al., 2015). 

 

Figura 12 - Protocolo de indução da inflamação pulmonar alérgica crônica em cobaias. 
 

 
 

DEXA: dexametasona; OCV: óleo de coco virgem; OVA: ovalbumina. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

A análise, in vitro, da indução do quadro de inflamação pulmonar alérgica 

crônica era feita pela Reação de Schultz-Dale, por meio da qual as preparações de 

traqueia eram estimuladas com solução de OVA 10 µg/mL, que induz a liberação de 

mediadores contráteis pelas células do microambiente, e, na presença de reatividade 

contrátil, o animal era considerado sensibilizado (SCHULTZ, 1910; DALE, 1913; 

CHAND; EYRE, 1978; JONES; CHARETTE; DENIS, 1988). Adicionalmente, foi feita 

a análise histológica dos tecidos pulmonar e brônquico, para comprovar o 

desenvolvimento da inflamação pulmonar pelos animais, conforme descrito adiante. 
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4.2.4 Tratamento e suplementação dos animais 

 Os grupos suplementados com óleo de coco virgem recebiam, por via oral, por 

meio de gavagem, doses diárias de 1, 2 ou 4 g/kg (INTAHPHUAK; KHONSUNG; 

PANTHONG, 2010; NANDAKUMARAN et al., 2011; ALVES et al., 2015; 

VASCONCELOS, 2015) durante todo o período de indução da asma, finalizando no 

dia anterior ao da eutanásia do animal. Os animais do grupo que recebeu a droga 

padrão (dexametasona) foram tratados com o fármaco na dose de 2 mg/kg/dia, por 

via intraperitoneal, iniciando-se 24 horas após a quarta nebulização, para garantir que 

os animais estavam sensibilizados. Durante esse período, o tratamento com 

dexametasona era feito 5 horas antes da exposição ao antígeno 

(LEICK-MALDONADO et al., 2004). 

 

4.2.5 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre o tempo de nebulização de cobaia 

 O tempo decorrido para que os cobaias começassem a apresentar sinais de 

desconforto respiratório, durante o tempo de inalação, que durava até o máximo de 

15 minutos, era avaliado, assim como o desenvolvimento de restrições respiratórias, 

tais como dispneia ou apneia. As comparações eram feitas entre os grupos GC, 

GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4. 

 

4.2.6 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre a morfologia pulmonar e brônquica de cobaia 

Os cobaias eram eutanasiados por deslocamento cervical seguido de secção 

dos vasos cervicais, procedimento que foi aprovado pela CEUA/UFPB, uma vez que 

o uso de guilhotina promove dano à traqueia. Além disso, o exsanguinamento garante 

a total retirada do sangue do leito vascular, que poderia interferir nos experimentos 

pela presença de substâncias que modulam a contratilidade muscular lisa quando em 

contato com o lúmen da traqueia. Por fim, o uso de anestésicos poderia interferir com 

o potencial de membrana da célula muscular lisa, alterando a atividade de canais 

iônicos. Tais medidas são amparadas pela Resolução nº 1000/2012 do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária, capítulo III, Art. 14, § 2º (BRASIL, 2012). 
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Após a eutanásia dos cobaias, o pulmão e o brônquio extrapulmonar direito 

eram isolados e fixados em solução de formaldeído tamponado 10% durante três dias 

e, em seguida, transferidos para etanol 70%. As amostras eram então submetidas a 

procedimento padrão de inclusão em parafina para procedimentos histológicos. Este 

procedimento incluía os seguintes passos: 1) desidratação do tecido em álcool 70% 

por 24 h, em seguida a 80, 96 e 100% durante 1 h cada; 2) diafanização, na qual o 

tecido era imerso em solução de álcool absoluto e xileno (1:1) durante 1 h, seguida de 

duas imersões em xileno puro por 1 h cada; 3) impregnação em parafina, em que a 

amostra era imersa em dois banhos de parafina líquida (aquecida a 50 °C) durante 1 

h cada. 

Para o preparo das lâminas, os blocos obtidos eram cortados transversalmente 

em segmentos de 5 µm de espessura utilizando um micrótomo rotativo. As 

preparações eram submetidas a procedimento de coloração com hematoxilina e 

eosina de Mayer. As lâminas eram analisadas em um microscópio óptico com uma 

câmara anexa. Para uma análise panorâmica do corte histológico, as lâminas eram 

analisadas no aumento total (A.T.) x40 (1500 µm) e x100 (600µm).  

Os aspectos avaliados foram a estrutura da parede dos brônquios, a 

integridade do tecido e a migração celular. Para cada grupo experimental, eram 

analisadas 5 lâminas de 5 animais diferentes. As fotomicrografias das lâminas foram 

capturadas através de câmera acoplada a um microscópio óptico. As imagens foram 

calibradas através do programa Motic Plus de acordo com as objetivas utilizadas: 4x 

e 10x. A análise histológica das lâminas foi efetuada por um operador capacitado que 

analisou qualitativamente os parâmetros histológicos e depois quantificou 

estatisticamente através de score, sendo as lâminas codificadas para que o 

analisados não tivesse conhecimento do grupo analisado. 

As alterações no infiltrado inflamatório, na hiperplasia epitelial e na espessura 

do músculo liso foram comparadas entre os grupos controle e asmático e com os 

tratamentos com a dexametasona ou com o óleo de coco virgem nas doses de 1, 2 e 

4 g/kg. Essas alterações foram pontuadas de acordo com os níveis (scores) descritos 

abaixo: 

1 – ausência de alterações histológicas; 

2 – grau leve: aumento de menos de 25% em relação ao controle; 

3 – grau moderado: aumento de 25 a 49% em relação ao controle; 

4 – grau acentuado: aumento de 50 a 75% em relação ao controle; 
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5 – grau muito acentuado: aumento de mais de 75% em relação ao controle. 

 

4.2.7 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre a reatividade contrátil e relaxante da traqueia de cobaia 

 

4.2.7.1 Obtenção dos anéis de traqueia 

Após a eutanásia do cobaia, a cavidade torácica era aberta e era feita a 

dissecação de parte do seu sistema respiratório (desde a laringe até os pulmões) 

(Figura 13). A traqueia era isolada, limpa do tecido adjacente e segmentada em 

fragmentos contendo 3 ou 4 anéis cartilaginosos. Esses segmentos eram suspensos 

individualmente por hastes de aço inoxidável em cubas de banho para órgão isolado 

(6 mL) contendo solução nutritiva de Krebs, à temperatura de 37 °C, gaseificados com 

carbogênio e mantidos sob tensão de repouso de 1 g. Os órgãos permaneciam em 

repouso por um período de 60 minutos, sendo a solução trocada a cada 15 minutos 

para evitar a influência de metabólitos liberados pelo órgão no meio (TSCHIRHART et 

al., 1987) (Figura 14). 

 

Figura 13 – Parte do sistema respiratório do cobaia dissecado, com vista da superfície 
mediastinal pulmonar. 
 

 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017 
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Figura 14 – Anel de traqueia suspenso em cuba de banho para órgão isolado (A), sistema de 
cubas de banho conectados a transdutores de força isométricos e amplificador (B) e sistema 
de aquisição digital de dados (C). 
 

 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Após o período de estabilização, a integridade do epitélio da traqueia era 

verificada pela adição de 10-4 M de AA à cuba durante a fase tônica da primeira 

contração induzida por 10-6 M de CCh. Os anéis cujo relaxamento fosse igual ou 

superior a 50% (em relação à força de contração inicial) eram considerados com 

epitélio funcional; já aqueles com relaxamento igual ou inferior a 10% eram 

considerados sem epitélio funcional. A remoção do epitélio era feita através do atrito 

do lúmen do órgão com uma haste envolta em algodão e embebida com solução de 

Krebs (TSCHIRHART et al., 1987). 

 

4.2.7.2 Avaliação da reatividade contrátil à ovalbumina em traqueia de cobaia, 

na presença de epitélio funcional 

A traqueia era montada como descrito no item anterior. Após o período de 

estabilização, quando a linha de base se mantinha constante, os anéis de traqueia 

eram estimulados com OVA 10 µg/mL (SCHULTZ, 1910; DALE, 1913; CHAND; EYRE, 

1978; JONES; CHARETTE; DENIS, 1988), e a amplitude da contração era comparada 

entre os grupos GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4. 

 

4.2.7.3 Avaliação da reatividade contrátil ao CCh, à histamina ou ao KCl em 

traqueia de cobaia, na presença e na ausência de epitélio funcional 

 A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Após a verificação da 

integridade do epitélio, a preparação era lavada e, após 30 minutos, era induzida uma 

curva concentrações-resposta cumulativa ao CCh, agonista dos receptores 

muscarínicos (OUEDRAOGO; ROUX, 2014), à histamina, agonista dos receptores 
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histaminérgicos (OUEDRAOGO; ROUX, 2014) ou ao KCl, agente contrátil de 

acoplamento eletromecânico (DU et al., 2006). 

A reatividade contrátil era calculada com base na amplitude média da resposta 

da traqueia de cobaia do grupo controle. As comparações eram feitas entre os grupos 

GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4, na presença e na 

ausência de epitélio funcional, com base nos valores de efeito máximo (Emax) e de pD2 

[logaritmo negativo na base 10 da concentração de uma substância que produz 50% 

do seu Emax (CE50)] dos agentes contráteis, calculados a partir das curvas cumulativas 

concentrações-resposta obtidas. 

 

4.2.7.4 Avaliação do efeito da isoprenalina sobre o tônus basal em traqueia de 

cobaia, na presença e na ausência de epitélio funcional 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Após o período de 

estabilização, quando a linha de base se mantinha constante, a isoprenalina, agonista 

dos receptores adrenérgicos β (NALINE et al., 1994), era adicionada à cuba em 

concentrações cumulativas até o seu Emax ser atingido.  

A reatividade relaxante era calculada com base na amplitude média da resposta 

da traqueia de cobaia do grupo controle. As comparações eram feitas entre os grupos 

GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2, e GASM/OC4, na presença e na 

ausência de epitélio funcional, com base nos valores de Emax e de pD2 da isoprenalina, 

calculados a partir das curvas cumulativas concentrações-resposta obtidas. 

 

4.2.7.5 Avaliação da reatividade relaxante à isoprenalina ou ao nifedipino em 

traqueia de cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh, na presença e na ausência 

de epitélio funcional 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Após a verificação da 

integridade do epitélio, a preparação era lavada e, após 30 minutos, era induzida uma 

contração com 10-6 M de CCh. Após a formação do componente tônico da contração, 

eram adicionados à cuba a isoprenalina, agonista dos receptores β (NALINE et al., 

1994), ou o nifedipino, bloqueador dos CaV (AHMED; FOSTER; SMALL, 1985), de 

maneira cumulativa. 

A reatividade relaxante era expressa como a percentagem reversa da 

contração inicial produzida pelo CCh. As comparações eram feitas entre os grupos 

GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2, GASM/OC4, na presença e na 
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ausência de epitélio funcional, com base nos valores de Emax e de pD2 dos agentes 

relaxantes, calculados a partir das curvas cumulativas concentrações-resposta 

obtidas. 

 

4.2.8 Investigação do mecanismo de ação envolvido nas alterações induzidas 

pela inflamação pulmonar alérgica crônica e pelo óleo de coco virgem sobre a 

reatividade contrátil da traqueia de cobaia 

 

4.2.8.1 Avaliação do envolvimento das espécies reativas de oxigênio (ROS) 

 

4.2.8.1.1 Investigação da participação das enzimas nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, superóxido dismutase (SOD) e catalase 

4.2.8.1.1.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença da apocinina, do tempol ou da catalase em traqueia de 

cobaia dos grupos GC, GASM e GASM/OC4 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Após a verificação da 

presença de epitélio, a preparação era lavada e, após 30 minutos, era induzida uma 

curva concentrações-resposta cumulativa ao CCh, considerada como controle. A 

preparação era lavada e, após 30 minutos, a apocinina 10-5 M, um inibidor da NADPH 

oxidase (SUTCLIFFE et al., 2012) ou o tempol, um mimético da SOD (DE BOER et 

al., 2001; adaptado de SCHNACKENBERG; WILCOX, 2001), eram incubados por 30 

minutos; ou a catalase 100 UI/mL (RHODEN; BARNES, 1989) era incubada por 10 

min. Após esse tempo, era induzida uma nova curva cumulativa ao CCh. 

A reatividade contrátil da traqueia na presença do inibidor era calculada com 

base na amplitude máxima da primeira curva controle obtida. A reatividade contrátil 

era avaliada tendo como base os valores de Emax e pD2 do CCh, na ausência e na 

presença da apocinina, do tempol ou da catalase, e o efeito do inibidor sobre a curva 

cumulativa concentrações-resposta ao CCh era comparada entre os grupos GC, 

GASM e GASM/OC4. 
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4.2.8.2 Avaliação da participação dos produtos derivados do metabolismo do 

ácido araquidônico pelas enzimas cicloxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LO) 

4.2.8.2.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença da indometacina ou da zileutona, em cobaias dos 

grupos GC, GASM e GASM/OC4 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Em seguida, após a 

obtenção da curva controle ao CCh, como descrito no item anterior, a indometacina 

10-5 M, um inibidor da COX (OREHEK; DOUGLAS; BOUHUYS, 1975), ou a zileutona 

10-5 M, um inibidor da 5-LO (MALO et al., 1994), eram incubadas por 30 minutos. Após 

esse tempo, era induzida uma nova curva cumulativa ao CCh. 

A reatividade contrátil da traqueia na presença do inibidor era calculada e 

avaliada como descrito no item anterior. 

 

4.2.8.3 Avaliação da participação da via do óxido nítrico (NO) 

4.2.8.3.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença do L-NAME, em cobaias dos grupos GC, GASM e 

GASM/OC4 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Em seguida, após a 

obtenção da curva controle ao CCh, como descrito no item anterior, L-NAME 10-4 M, 

um inibidor da NOS (DE BOER et al., 2001) era incubado por 45 minutos. Após esse 

tempo, era induzida uma nova curva cumulativa ao CCh. 

A reatividade contrátil da traqueia na presença do L-NAME era calculada e 

avaliada como descrito no item 4.2.8.1.1.1. 

 

4.2.8.4 Avaliação da participação da via da RhoA/Rho cinase (ROCK) 

4.2.8.4.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença do Y-27632, em cobaias dos grupos GC, GASM e 

GASM/OC4 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Em seguida, após a 

obtenção da curva controle ao CCh, como descrito no item anterior, o Y-27632 

(10-7-10-4 M), um inibidor da ROCK (SCHAAFSMA et al., 2004) era incubado por 30 

minutos, em diferentes preparações. Após esse tempo, era induzida uma nova curva 

cumulativa ao CCh. 
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A reatividade contrátil da traqueia na presença do Y-27632 era calculada e 

avaliada como descrito no item 4.2.8.1.1.1, e o efeito do inibidor sobre a curva 

cumulativa concentrações-resposta ao CCh era comparada entre os grupos GC, 

GASM e GASM/OC4, com base no valor do logaritmo negativo na base 10 da 

concentração molar de um antagonista necessária para duplicar a concentração do 

agonista que promove a resposta submáxima original obtida na ausência de 

antagonista (pA2) (SCHILD, 1947, 1949). 

A medida empírica da interação droga-receptor (CCh-receptores M3) foi 

calculada como log (DR-1). A inclinação da reta do plot do Schild (log DR-1 vs. log 

[Y-27632]), que determina o quanto a reatividade contrátil do CCh foi alterada pelo 

Y-27632, foi calculada por regressão linear (ARUNLAKSHANA; SCHILD, 1959), e a 

correlação entre as concentrações do Y-27632 e a resposta (medida pelo log DR-1) 

foi determinada por meio do valor do r2, que mede a qualidade do ajuste da reta obtida 

pela regressão linear. 

 

4.2.9 Investigação do mecanismo de ação envolvido nas alterações induzidas 

pela inflamação pulmonar alérgica crônica e pelo óleo de coco virgem sobre a 

reatividade relaxante da traqueia de cobaia 

 

4.2.9.1 Avaliação da participação do fator de crescimento transformador β 

(TGF-β) e dos canais de potássio sensíveis ao Ca2+ de grande condutância 

(BKCa) 

4.2.9.1.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta à 

isoprenalina, na ausência e na presença do SB431542 ou da iberiotoxina (IbTX), 

em traqueia de cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh dos grupos GC, GASM 

e GASM/OC4 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Após a verificação da 

presença de epitélio, a preparação era lavada e, após 30 minutos, o SB431542 10-5 M, 

um antagonista dos receptores do tipo I de TGF-β (INMAN et al., 2002; adaptado de 

KIMURA et al., 2014), era incubado por 60 minutos; ou a IbTX 10-7 M, um bloqueador 

seletivo dos BKCa (YAGI; KUWAHARA; TSUBONE, 2002), era incubado por 20 

minutos, em diferentes preparações. Após esse tempo, uma nova curva cumulativa à 

isoprenalina era induzida. 
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A reatividade relaxante da traqueia à isoprenalina na presença do SB431542 

ou da IbTX era calculada com base na amplitude máxima da contração, e a resposta 

era avaliada tendo de acordo com os valores de Emax e pD2 da isoprenalina, na 

ausência e na presença dos inibidores, e comparada entre os grupos GC, GASM e 

GASM/OC4. 

 

4.2.9.2 Avaliação da participação dos produtos derivados do metabolismo do 

ácido araquidônico pelas enzimas cicloxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LO) 

4.2.9.2.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao ácido 

araquidônico (AA), na ausência e na presença da indometacina ou da zileutona, 

em traqueia de cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh dos grupos GC, GASM 

e GASM/OC4 

A traqueia era montada como descrito no item 4.2.7.1. Após a verificação da 

presença de epitélio, a preparação era lavada e, após 30 minutos, uma contração com 

CCh 10-6 M era induzida e, sobre o componente tônico dessa contração, o AA, 

substrato para as enzimas COX e 5-LO, era adicionado de maneira cumulativa 

(TSCHIRHART et al., 1987). Em seguida, a preparação era lavada e, após 30 minutos, 

a indometacina 10-5 M, um inibidor da COX (OREHEK; DOUGLAS; BOUHUYS, 1975), 

ou a zileutona 10-5 M, um inibidor da 5-LO (MALO et al., 1994), eram incubados por 

30 minutos, em diferentes preparações. Após esse tempo, uma nova curva cumulativa 

à isoprenalina era induzida. 

A reatividade relaxante da traqueia ao AA na ausência e na presença da 

indometacina ou da zileutona era calculada e avaliada como descrito no item anterior. 

 

4.2.10 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou com o óleo de coco virgem sobre o balanço 

entre o estresse oxidativo e as defesas antioxidantes de cobaia 

 

4.2.10.1 Obtenção do plasma 

 Após a eutanásia dos animais, eram coletados 10 mL de sangue por meio de 

secção dos vasos cervicais, colocados imediatamente em tubos de ensaio contendo 

anticoagulante (EDTA) e levados à centrifugação a 1.198 x g durante 10 minutos. O 

sobrenadante era então transferido para tubos Eppendorf® e refrigerado a -20 °C até 

a análise (OKAFOR et al., 2011; SILVA et al., 2012). 
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4.2.10.2 Obtenção do homogenato do tecido pulmonar 

 Após a eutanásia dos animais, os pulmões eram isolados e congelados a -20 °C 

até o preparo do homogenato. Para isso, o tecido era pesado, macerado e 

homogeneizado com KCl 10% na proporção de 1:1. Em seguida, as amostras eram 

centrifugadas (1.198 x g/10 min) e o sobrenadante era separado para análise 

posterior. 

 

4.2.10.3 Análise dos níveis de malondialdeído (MDA) e da capacidade 

antioxidante total (CAT) no plasma e no tecido pulmonar 

A medida da produção de MDA era feita por meio do método de quantificação 

das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 

1979), em que duas moléculas do TBA se condensam com uma molécula de MDA 

através de uma reação colorimétrica, cujo produto pode ser facilmente detectado por 

espectrofotometria (GIERA; LINGEMAN; NIESSEN, 2012). Após a obtenção do 

plasma e do homogenato pulmonar, alíquotas de 250 µL eram incubadas a 37 °C em 

banho-maria por 60 minutos. Depois, as amostras eram precipitadas com 400 µL de 

ácido perclórico 35% e centrifugadas a 16.851 x g por 20 minutos a 4 °C. O 

sobrenadante era transferido para tubos Eppendorf®, 400 µL de ácido tiobarbitúrico 

(TBA) 0,6% eram adicionados às amostras e incubadas à temperatura de 95-100 °C 

por 1 h. Em seguida, após o resfriamento, as amostras eram lidas em 

espectrofotômetro a 532 nm. As amostras turvas após o banho-maria eram 

centrifugadas novamente a 1.198 x g por 10 minutos antes da leitura. A determinação 

dos níveis de MDA (μmol/L de amostra) nas amostras era feita substituindo os valores 

de absorbância na curva-padrão de MDA obtida para a solução padrão (1 µL de 

1,1,3,3-tetrametoxipropano em 70 mL de água destilada, diluída em séries de 250, 

500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 e 3000 µL de água 

destilada). 

 A medida da capacidade antioxidante total (CAT) era feita utilizando o método 

colorimétrico da redução do 1,1-difenil-2-picril hidrazil (DPPH) (BRAND-WILLIAMS; 

CUVELIER; BERSET, 1995), que baseia-se na habilidade da amostra em reduzir o 

radical DPPH, que apresenta coloração roxa, a 1,1-difenil-2-picril hidrazina, de cor 

transparente, a qual é detectada por espectrofotometria (FLOEGEL et al., 2011). Em 

tubos apropriados para centrífuga, eram adicionados 50 µL do plasma ou do 

homogenato pulmonar e 2 mL da solução de DPPH dissolvido em etanol absoluto 
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(0,012 g/L) e protegido da luz; em seguida, os tubos eram agitados em vórtex por 10 

segundos e, então, mantidos em repouso por 30 minutos. A seguir, as amostras eram 

centrifugadas a 7.489 x g por 15 minutos a 20 °C. O sobrenadante era lido em 

espectrofotômetro a 515 nm. Os resultados eram expressos como percentual de 

inibição da oxidação, através da seguinte equação: CAT = 100-([DPPH·R] x 

T)/([DPPH·R] x B) x 100; sendo [DPPH·R] x T e [DPPH·R] x B correspondentes à 

concentração de DPPH· remanescente após 30 minutos, avaliados na amostra (T) e 

no branco (B) preparado com água destilada. 

 As análises eram feitas comparando-se os níveis de MDA (μmol/L de amostra) 

ou da CAT (%) entre os grupos GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 

e GASM/OC4. 

 

4.2.11 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre a expressão de proteínas das vias de sinalização da proliferação 

muscular lisa e das defesas antioxidantes 

 

4.2.11.1 Análise dos níveis da fosfatidilinositol-3-cinase (PI3K), das proteínas 

cinases reguladas por sinal extracelular 1/2 (ERK1/2) e da superóxido dismutase 

(SOD) no tecido pulmonar 

4.2.11.2 Extração do pulmonar e corrida de eletroforese em gel de poliacrilamida 

 Após a eutanásia dos cobaias, o pulmão era isolado da caixa torácica e 

rapidamente congelado em N2 líquido. Os órgão eram mantidos sob congelamento a 

-80 °C até as análises. Os pulmões eram homogeneizados em tampão de extração, 

cuja composição está descrita no item 3.1.3, utilizando um processador de tecidos do 

tipo Polytron PTA 20S (Brinkmann Instruments, EUA). Em seguida, os extratos 

teciduais eram centrifugados a 17.530 g a 4 °C por 20 minutos. Após esse processo, 

o conteúdo proteico das amostras era quantificado no sobrenadante utilizando o 

reagente de Bradford (Bio-Rad, Richmond, CA), e as amostras eram conservadas pela 

adição do tampão de Laemmli (Bio-Rad, Richmond, CA) (LAEMMLI, 1970), acrescido 

de DTT 200 mM (4:1 v/v). Posteriormente, 50 a 100 μg de proteínas totais eram 

submetidas a eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS-PAGE 15% em 

aparelho de minigel (Bio-Rad, Richmond, CA). Em cada gel era adicionado um 

marcador com peso molecular com valores conhecidos (Bio-Rad, Richmond, CA). 
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4.2.11.3 Western blot 

 Após a separação, as proteínas eram transferidas para uma membrana de 

nitrocelulose por estimulação elétrica a 120 V por 2 h (TOWBIN; STAEHELIN; 

GORDON, 1992). Em seguida, a ligação inespecífica de proteínas à membrana de 

nitrocelulose era reduzida pela incubação com uma solução de bloqueio, cuja 

composição está descrita no item 3.1.3, em temperatura ambiente durante 2 h sob 

leve agitação. 

 Subsequentemente, as membranas de nitrocelulose eram incubadas com os 

anticorpos anti-PI3K, -ERK1/2 e -SOD, preparados em solução bloqueadora 

(substituindo o leite pela albumina na sua composição), pernoite à temperatura de 

4 °C, sob leve agitação. Após esse período, as membranas eram lavadas com esta 

solução decrescida de leite ou albumina por 30 minutos e então o anticorpo secundário 

de coelho conjugado com peroxidase era incubado por 1 h à temperatura ambiente. 

Para a revelação das membranas, era adicionada uma solução para detecção 

por quimioluminescência conforme descrito no kit comercial. Nesse protocolo, a 

emissão da luz era detectada pelo sistema de detecção MF-CHEMIBIS (Bio-Imaging 

Systems Ltda., Jerusalem, Israel) e a determinação da intensidade das bandas 

reveladas era realizada pela leitura da densitometria óptica das imagens analisadas 

no programa ImageJ 1.43u (National Institute of Health, EUA). 

 

4.2.12 Análise Estatística 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m.), a 

normalidade da variância foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, e foram analisados 

estatisticamente empregando-se o teste t, para comparações entre dois grupos 

experimentais, ou a análise de variância (ANOVA) one-way, seguido do pós-teste de 

Tukey, para comparações múltiplas entre os grupos experimentais. As diferenças 

entre as médias foram consideradas significantes (hipótese nula descartada) quando 

p < 0,05.  

Todos os dados foram analisados utilizando o programa GraphPad Prism® 

versão 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, U.S.A.). 
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5.1 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre o tempo de nebulização de cobaia 

 Padronizou-se para o os cobaias do grupo GC o tempo de inalação de 900 s 

em todas as nebulizações (Gráfico 1, n = 8).  

Nas quatro primeiras nebulizações, os animais dos grupos GASM e 

GASM/DEXA e GASM/OC4 apresentaram tempos de 900 s, e os dos grupos 

GASM/OC1 e GASM/OC2 apresentaram tempos de inalação de 857,3 ± 25,6 e 

842,7 ± 24,1 s, não havendo diferença estatística entre todos eles (Gráfico 1, Tabela 

1, n = 8). 

A inflamação pulmonar reduziu o tempo da quinta nebulização (456,4 ± 96,7 s), 

em relação ao grupo GC. O tratamento com dexametasona não alterou esse tempo 

(627,9 ± 108,2 s), seja em relação ao grupo GC ou ao GASM. A suplementação dos 

cobaias com o óleo de coco virgem nas doses de 1 ou 2 g/kg não preveniu a redução 

desse tempo (416,3 ± 126,3 e 424,8 ± 74,7 s, respectivamente), que foram menores 

que os do grupo GC, sem diferir do grupo GASM; já a suplementação na dose de 

4 g/kg preveniu a redução do tempo de nebulização (815,3 ± 42,4 s), que foi 

semelhante ao grupo GC, diferindo do GASM (Gráfico 1, Tabela 1, n = 8). 

 Na sexta nebulização, a inflamação pulmonar reduziu o tempo de contato dos 

cobaias com a OVA (400,8 ± 51,0 s), sendo menor que o do grupo GC. O tratamento 

com a dexametasona não alterou esse tempo (707,8 ± 74,6 s), valor que não diferiu 

nem do GC nem do GASM. A suplementação com o óleo de coco virgem nas doses 

de 1 ou 2 g/kg não alterou esse tempo, em relação a GASM (511,8 ± 120,2 e 

682,5 ± 106,3 s, respectivamente), enquanto a suplementação com a dose de 4 g/kg 

preveniu a redução desse tempo (861,9 ± 38,1 s), diferindo do GASM (Gráfico 1, 

Tabela 1, n = 8). 

No modelo de inflamação pulmonar, o tempo da sétima nebulização foi 

reduzido (273,3 ± 26,6 s), sendo menor que o do grupo GC. O tratamento com 

dexametasona não preveniu a redução desse tempo (567,5 ± 98,5 s), valor que não 

diferiu do grupo GC e do GASM. A suplementação com óleo de coco virgem nas doses 

de 1 ou 2 g/kg não preveniu a redução desse tempo (453,9 ± 106,8 e 389,0 ± 58,8 s, 

respectivamente), que foram semelhantes ao grupo GASM, enquanto a 

suplementação na dose de 4 g/kg preveniu a redução do tempo de contato dos 
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cobaias com a OVA (715,0 ± 48,1 s), o qual não diferiu do grupo GC (Gráfico 1, Tabela 

1, n = 8). 

Nenhum cobaia do grupo GC apresentou sinais de desconforto respiratório; 

diferentemente, os cobaias do GASM apresentaram tosse, espirros e, especialmente 

na sétima nebulização, quadros de dispneia e de tiragem torácica. O mesmo foi 

observado nos cobaias dos grupos GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e 

GASM/OC4, porém com menor intensidade nos grupos GASM/DEXA e GASM/OC4. 
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Gráfico 1 – Tempo médio de contato dos cobaias com a OVA da primeira à quarta, na quinta, 
na sexta e na sétima nebulizações. 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 8). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni: *p < 0,05 (1-4 vs. 5/6/7 intragrupos); 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: #p < 0,05 (GC vs. demais grupos); γp < 0,05 
(GASM vs. demais grupos). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
 

 
Tabela 1 - Tempo médio de contato (s) dos cobaias com a ovalbumina da primeira à quarta 
(1-4), na quinta (5), na sexta (6) e na sétima (7) nebulizações. 
 

Grupo 1-4 5 6 7 

GC 900,0 900,0 900,0 900,0 

GASM 900,0 456,4 ± 96,7 * # 400,8 ± 51,0 * # 273,3 ± 26,6 * # 

GASM/DEXA 900,0 627,9 ± 108,2 707,8 ± 74,6 567,5 ± 98,5 *  

GASM/OC1 857,3 ± 25,6 416,3 ± 126,3 * 511,8 ± 120,2 * 453,9 ± 106,8 * # 

GASM/OC2 842,7 ± 24,1 424,8 ± 74,7 * # 682,5 ± 106,3 389,0 ± 58,8 * # 

GASM/OC4 900,0 815,3 ± 42,4 γ 861,9 ± 38,1 γ 715,0 ± 48,1 * γ 

 
As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 8). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni: *p < 0,05 (1-4 vs. 5/6/7 intragrupos); 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: #p < 0,05 (GC vs. demais grupos); γp < 0,05 
(GASM vs. demais grupos). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.2 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre a morfologia pulmonar e brônquica de cobaia 

A análise histológica permitiu uma avaliação da estrutura morfológica dos vasos 

sanguíneos, brônquios intrapulmonares, bronquíolos e alvéolos pulmonares (Figuras 

15 e 16) e dos brônquios extrapulmonares (Figura 17). 

Comparando-se os cortes histológicos dos pulmões no A.T. x40, observou-se 

que o grupo GC apresentou aspecto histológico normal e histoarquitetura pulmonar 

preservada (Figura 15A), enquanto os pulmões dos cobaias do grupo GASM 

apresentaram grande quantidade de infiltrado de células inflamatórias nas regiões 

peribronquiolar, perivascular e ausência de infiltrado nos alvéolos pulmonares 

(Figura 15B, Gráfico 2A). Com o tratamento com a dexametasona (Figura 15C, 

Gráfico 2A) ou com a suplementação com o óleo de coco virgem nas doses de 1, 2 e 

4 g/kg (Figura 15D-F, Gráfico 2A), foi possível observar uma diminuição da migração 

de células para o pulmão, sendo a dose de 4 g/kg a mais eficaz em alterar esse 

parâmetro. 

O A.T. x100 confirmou com maior detalhe estrutural as mudanças observadas 

no A.T. x40. Comparado ao grupo GC (Figura 16A, Gráfico 2B), foi observada 

hiperplasia epitelial nos animais do grupo GASM (Figura 16B, Gráfico 2B), e o 

tratamento com a dexametasona (Figura 16C, Gráfico 3) ou a suplementação com o 

óleo de coco virgem nas doses de 1, 2 e 4 g/kg (Figura 16D-F, Gráfico 2B) reduziu a 

hiperplasia epitelial. 

Semelhantemente, conforme observado no A.T. x100, comparado ao grupo GC 

(Figura 16A, Gráfico 2C), os animais do grupo GASM apresentaram maior espessura 

do músculo liso brônquico intrapulmonar por hipertrofia e/ou hiperplasia (Figura 16B, 

Gráfico 2C). O tratamento com a dexametasona (Figura 16C, Gráfico 2C) ou com o 

óleo de coco virgem nas doses de 1, 2 e 4 g/kg (Figura 16D-F, Gráfico 2C) reduziu 

esse espessamento, sendo a dose de 1 g/kg a mais eficaz. 

Quando analisadas os cortes histológicos de brônquio extrapulmonar no A.T. 

x40, foi possível observar que, comparando aos cortes histológicos do grupo GC 

(Figura 17A, Gráfico 2C), os cobaias do grupo GASM apresentaram desenvolvimento 

do músculo liso brônquico por hipertrofia e/ou hiperplasia (Figura 17B, Gráfico 2C), e 

os tratamentos com a dexametasona (Figura 17C, Gráfico 2C) ou a suplementação 

com o óleo de coco virgem nas doses de 1, 2 e 4 g/kg (Figura 17D-F, Gráfico 2C) 
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diminuiu a espessura do músculo liso, sendo a dose de 1 g/kg a mais eficaz sobre 

esse parâmetro. 

 
Figura 15 - Fotomicrografias de pulmão de cobaias dos grupos GC (A), GASM (B), 
GASM/DEXA (C), GASM/OC1 (D), GASM/OC2 (E) e GASM/OC4 (F) evidenciando o infiltrado 
inflamatório.  
 

 
 
Infiltrado celular (setas vermelhas). HE, A.T. x40, 1500 µm. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Figura 16 - Fotomicrografias de pulmão de cobaias dos grupos GC (A), GASM (B), 
GASM/DEXA (C), GASM/OC1 (D), GASM/OC2 (E) e GASM/OC4 (F) evidenciando o músculo 

liso dos brônquios intrapulmonares. 
 

 
 
Músculo liso brônquico intrapulmonar (setas vermelhas), infiltrado inflamatório (setas verdes). 
HE, A.T. x100, 600 µm. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Figura 17 – Fotomicrografias de brônquios extrapulmonares de cobaias dos grupos GC (A), 
GASM (B), GASM/DEXA (C), GASM/OC1 (D), GASM/OC2 (E) e GASM/OC4 (F), 

evidenciando o epitélio e o músculo liso. 

 

 
 
Músculo liso brônquico (setas vermelhas), epitélio e hiperplasia (setas verdes). HE, A.T. x40, 

1500 µm. 

 

Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 2 – Medida do infiltrado de células inflamatórias no pulmão (A), da hiperplasia epitelial 
(B) e da espessura da camada de músculo liso das vias aéreas (C) de cobaias dos grupos 

GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4.  
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GC vs. demais grupos); #p < 0,05 
(GASM vs. demais grupos); γp < 0,05 (GASM/DEXA vs. GASM/OC1 ou GASM/OC2); δp < 0,05 
(GASM/OC1 vs. GASM/OC2 ou GASM/OC4); ψp < 0,05 (GASM/OC2 vs. GASM/OC4). 
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5.3 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre a reatividade contrátil e relaxante da traqueia de cobaia 

 

5.3.1 Avaliação da reatividade contrátil à OVA em traqueia de cobaia, na 

presença de epitélio funcional 

 A traqueia de cobaia dos animais do grupo GC não apresentaram reatividade 

contrátil à estimulação com OVA (Emax = 1,8 ± 0,8%) (Figura 18A, Gráfico 3); 

diferentemente, a inflamação pulmonar promoveu reatividade contrátil significante 

(Emax = 100%) (Figura 18B, Gráfico 5). 

O tratamento com a dexametasona não alterou a reatividade contrátil da 

traqueia (Emax = 89,1 ± 10,5%), em comparação com o grupo GASM (Figura 18C, 

Gráfico 3, n = 5) 

Do mesmo modo, a suplementação com o óleo de coco virgem nas doses de 1 

(Emax = 65,4 ± 8,3%) e de 2 g/kg (Emax = 81,6 ± 13,3%) não reduziu a reatividade 

contrátil da traqueia, não diferindo do grupo GASM (Figuras 18D e E, Gráfico 3, n = 

5). Diferentemente, a suplementação com o óleo na dose de 4 g/kg reduziu a 

amplitude da contração da traqueia (Emax = 40,3 ± 2,1%) em relação ao grupo GASM, 

não diferindo do grupo GC (Figura 18F, Gráfico 3, n = 5). 
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Figura 18 – Registros originais representativos da resposta da traqueia de cobaia à 
estimulação com 10 µg/mL de OVA em cobaias dos grupos GC (A), GASM (B), GASM/DEXA 
(C), GASM/OC1 (D), GASM/OC2 (E) e GASM/OC4 (F). 

 

              

 

 

             

 

 

             
 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem; OVA: ovalbumina. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 3 – Efeito da estimulação da traqueia de cobaias com 10 µg/mL de OVA. 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GC vs. demais grupos); #p < 0,05 
(GASM vs. demais grupos). 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.3.2 Avaliação da reatividade contrátil ao CCh em traqueia de cobaia, na 

presença e na ausência de epitélio funcional 

 A traqueia de cobaia do grupo GC contraiu em resposta à adição de 

concentrações cumulativas de CCh (10-9-10-4 M) tanto na presença (Emax = 100%, 

pD2 = 6,63 ± 0,10) com na ausência (Emax = 100%, pD2 = 6,85 ± 0,09) de epitélio 

funcional. A inflamação pulmonar aumentou a eficácia contrátil do CCh 

(Emax = 185,3 ± 16,1%), mas não alterou sua potência (pD2 = 6,74 ± 0,03) na presença 

de epitélio funcional; enquanto na ausência de epitélio, não houve diferença na 

eficácia (Emax = 89,2 ± 9,8%) e na potência do CCh (pD2 = 6,62 ± 0,07), comparados 

ao grupo GC. Não houve diferença na potência contrátil do CCh entre os anéis de 

traqueia com e sem epitélio em ambos os grupos (Figura 19A-D, Gráfico 4, Tabela 2, 

n = 5). 

 O tratamento com a dexametasona preveniu parcialmente o aumento da 

eficácia contrátil do CCh (Emax = 133,4 ± 4,9%), mas não alterou a sua potência 

(pD2 = 6,59 ± 0,11), em relação aos grupos GC e GASM, em traqueia de cobaia com 

inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 19E, Gráfico 5, Tabela 2, n = 5). 

 A suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 1 g/kg não preveniu o  

aumento da eficácia (Emax = 153,2 ± 9,3%) e não alterou a potência contrátil do CCh 

(pD2 = 6,61 ± 0,08), comparadas aos grupos GC e GASM, em traqueia de cobaia com 

inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 19F, Gráfico 5, Tabela 2, n = 5). 

 Diferentemente, com a suplementação com o óleo nas doses de 2 e 4 g/kg, o 

aumento da eficácia contrátil do CCh foi completamente prevenido 

(Emax = 108,6 ± 13,7 e 98,3 ± 18,5%, respectivamente), sem alteração na sua potência 

(pD2 = 6,60 ± 0,07 e 6,49 ± 0,09, respectivamente), em relação ao GC e ao GASM, 

em traqueia de cobaia com inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figuras 19G 

e H, Gráfico 5, Tabela 2, n = 5). 
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Figura 19 – Registros originais representativos da reatividade contrátil ao CCh da traqueia de 
cobaia dos grupos GC (A e B), GASM (C e D), na presença (A e C) e na ausência (B e D) de 
epitélio funcional, GASM/DEXA (E), GASM/OC1 (F), GASM/OC2 (G) e GASM/OC4 (H), na 
presença de epitélio funcional. 
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Continuação da figura 19: 

 

 

 

 
 

CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de CCh adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 4 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh em traqueia de cobaia dos 
grupos GC e GASM, na presença e na ausência de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Gráfico 5 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh em traqueia de cobaia dos 
grupos GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4, na presença de 
epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+) e 
GASM/OC1 E (+)]; #p < 0,05 [GASM E (+) vs. GASM/DEXA E (+) ou GASM/OC2 E (+) ou 
GASM/OC4 E (+)]; γp < 0,05 [GASM/OC1 E (+) vs. GASM/OC4 E (+)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Tabela 2 – Valores de Emax e pD2 do CCh em traqueia de cobaia dos grupos GC e GASM, na 
presença e na ausência de epitélio funcional, e de GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e 
GASM/OC4, na presença de epitélio funcional. 

 

Grupo Epitélio Emax (%) pD2 

GC 
(+) 100 6,63 ± 0,10 

(-) 100 6,85 ± 0,09 

GASM 
(+) 185,3 ± 16,1 * 6,74 ± 0,03 

(-) 86,7 ± 12,2 6,62 ± 0,09 

GASM/DEXA (+) 133,4 ± 4,9 # 6,59 ± 0,11 

GASM/OC1 (+) 153,2 ± 9,3 * 6,61 ± 0,08 

GASM/OC2 (+) 108,6 ± 13,7 # 6,60 ± 0,07 

GASM/OC4 (+) 98,3 ± 18,5 # γ 6,49 ± 0,09 

 
Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+) e GASM/OC1 E (+)]; #p < 0,05 [GASM E (+) vs. 
GASM/DEXA E (+) ou GASM/OC2 E (+) ou GASM/OC4 E (+)]; γp < 0,05 [GASM/OC1 E (+) 
vs. GASM/OC4 E (+)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.3.3 Avaliação da reatividade contrátil à histamina em traqueia de cobaia, na 

presença e na ausência de epitélio funcional 

 A traqueia de cobaias do grupo GC contraiu em resposta à adição de 

concentrações cumulativas de histamina (10-8-3 x 10-3 M) tanto na presença 

(Emax = 100%, pD2 = 5,05 ± 0,04) com na ausência (Emax = 100%, pD2 = 5,80 ± 0,15) 

de epitélio funcional. A inflamação pulmonar aumentou a eficácia contrátil da 

histamina na presença  de epitélio (Emax = 132,6 ± 5,9%), mas não alterou sua potência 

(pD2 = 5,11 ± 0,12). Já na ausência de epitélio, não houve diferença na eficácia 

(Emax = 102,2 ± 11,4%) e na potência contrátil da histamina (pD2 = 5,80 ± 0,15) entre 

os grupos GASM e GC. Tanto no GC quanto no GASM, houve diferença na potência 

contrátil da histamina entre os anéis de traqueia com e sem epitélio, sendo o agonista 

mais potente 6,4 e 4,2 vezes na ausência de epitélio, nos grupos GC e GASM, 

respectivamente (Figura 20A-D, Gráfico 6, Tabela 3, n = 5). 

 O tratamento com dexametasona preveniu completamente o aumento da 

eficácia contrátil da histamina (Emax = 89,5 ± 9,2%), mas não alterou sua potência 

(pD2 = 5,21 ± 0,15), em comparação aos grupos GC e GASM, em traqueia de cobaia 

com inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 20E, Gráfico 7, Tabela 3, 

n = 5). 

 A suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 1 g/kg não preveniu o 

aumento da eficácia contrátil da histamina (Emax = 158,8 ± 16,4%) e não alterou sua 

potência (pD2 = 5,23 ± 0,05), comparadas aos grupos GC e GASM, em traqueia de 

cobaia com inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 20F, Gráfico 7, 

Tabela 3, n = 5). 

De maneira semelhante, a suplementação com o óleo na dose de 2 g/kg não 

alterou a eficácia (Emax = 101,5 ± 5,8%) e a potência contrátil da histamina 

(pD2 = 4,99 ± 0,13), em comparação aos grupos GC e GASM, em traqueia de cobaia 

com inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 20G, Gráfico 7, Tabela 3, 

n = 5). 

Contrariamente, com a suplementação com o óleo na dose de 4 g/kg, o 

aumento da eficácia contrátil da histamina foi completamente prevenido 

(Emax = 87,6 ± 8,0%), mas não houve alteração na sua potência (pD2 = 4,99 ± 0,16), 

em relação aos grupos GC e GASM, em traqueia de cobaia com inflamação pulmonar 

na presença de epitélio (Figura 20H, Gráfico 7, Tabela 3, n = 5). 
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Figura 20 – Registros originais representativos da reatividade contrátil à histamina da traqueia 
de cobaia dos grupos GC (A e B), GASM (C e D), na presença (A e C) e na ausência (B e D) 
de epitélio funcional, GASM/DEXA (E), GASM/OC1 (F), GASM/OC2 (G) e GASM/OC4 (H), na 
presença de epitélio funcional. 
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Continuação da figura 20: 

 

 

 

 
 

CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de histamina adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 6 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à histamina em traqueia de cobaia 
dos grupos GC e GASM, na presença e na ausência de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Gráfico 7 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à histamina em traqueia de cobaia 
dos grupos GC, GASM GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4, na presença 
de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+) e 
GASM/OC1 E (+)]; #p < 0,05 [GASM E(+) vs. GASM/OC4 E (+)]; γp < 0,05 [GASM/OC4 
E (+) vs. GASM/OC1 E (+)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Tabela 3 – Valores de Emax e pD2 da histamina em traqueia de cobaia dos grupos GC e GASM, 
na presença e na ausência de epitélio funcional, e de GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 
e GASM/OC4, na presença de epitélio funcional. 
 

Grupo Epitélio Emax (%) pD2 

GC 
(+) 100 5,05 ± 0,04 

(-) 100 5,91 ± 0,13 # 

GASM 
(+) 132,6 ± 5,9 * 5,01 ± 0,06 

(-) 102,2 ± 11,4 5,80 ± 0,15 # 

GASM/DEXA (+) 89,5 ± 9,2 # 5,21 ± 0,15 

GASM/OC1 (+) 144,5 ± 20,0 * 5,16 ± 0,10 

GASM/OC2 (+) 101,5 ± 5,8 4,99 ± 0,13 

GASM/OC4 (+) 87,6 ± 8,0 # γ 4,99 ± 0,16 

 
Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+) e GASM/OC1 E (+)]; #p < 0,05 [GC E (+) vs. GC 
E (-); GASM E (+) vs. GASM E (-); GASM E(+) vs. GASM/OC4 E (+)]; γp < 0,05 [GASM/OC4 
E (+) vs. GASM/OC1 E (+)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.3.4 Avaliação da reatividade contrátil ao KCl em traqueia de cobaia, na 

presença e na ausência de epitélio funcional 

A traqueia de cobaia do grupo GC contraiu em resposta à adição de 

concentrações cumulativas de KCl (10-3 - 3 x 10-1 M) tanto na presença (Emax = 100%, 

pD2 = 1,60 ± 0,01) como na ausência de epitélio funcional (Emax = 100%, 

pD2 = 1,89 ± 0,08). A inflamação pulmonar não alterou a eficácia e a potência contrátil 

do KCl, tanto na presença (Emax = 119,0 ± 14,2%, pD2 = 1,56 ± 0,03) como na ausência 

de epitélio funcional (Emax = 107,6 ± 11,5%, pD2 = 1,73 ± 0,07). Entretanto, no grupo 

GC, a potência do KCl foi 1,8 vezes maior na ausência de epitélio, não diferindo no 

grupo GASM (Figura 21A-D, Gráfico 8, Tabela 4, n = 5). 
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Figura 21 – Registros originais representativos da reatividade contrátil ao KCl da traqueia de 
cobaia dos grupos GC (A e B) e GASM (C e D), na presença (A e C) e na ausência (B e D) 

de epitélio funcional. 

 

 

 

 

 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de KCl adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 8 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao KCl em traqueia de cobaia dos 
grupos GC e GASM, na presença e na ausência de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Tabela 4 – Valores de Emax e pD2 do KCl em traqueia de cobaia dos grupos GC e GASM, na 

presença e na ausência de epitélio funcional. 
 

Grupo Epitélio Emax (%) pD2 

GC 
(+) 100 1,60 ± 0,01 

(-) 100 1,89 ± 0,08 * 

GASM 
(+) 119,0 ± 14,2 1,56 ± 0,03 

(-) 107,6 ± 11,5 1,73 ± 0,07 

 
Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GC E (-)]. 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.3.5 Avaliação do efeito da isoprenalina sobre o tônus basal da traqueia de 

cobaia, na presença e na ausência de epitélio funcional 

 A isoprenalina reduziu o tônus basal da traqueia de cobaias do grupo GC tanto 

na presença (Emax = 100%, pD2 = 8,10 ± 0,09) como na ausência (Emax = 100%, 

pD2 = 8,35 ± 0,08) de epitélio funcional. A inflamação pulmonar não alterou a resposta 

da traqueia à isoprenalina sobre seu tônus basal tanto na presença 

(Emax = 111,8 ± 7,1%, pD2 = 8,24 ± 0,12) quanto na ausência (Emax = 92,7 ± 14,4%, 

pD2 = 8,62 ± 0,14) de epitélio funcional. Não houve diferença nem na eficácia nem na 

potência da isoprenalina entre as preparações com e sem epitélio, tanto no grupo GC 

quanto no GASM (Figura 22A-D, Gráfico 9, Tabela 5, n = 5). 
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Figura 22 – Registros representativos do efeito da isoprenalina sobre o tônus basal da 
traqueia de cobaia dos grupos GC (A e B) e GASM (C e D), na presença (A e C) e na ausência 
(B e D) de epitélio funcional. 

 

 

 

 

 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de isoprenalina adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 9 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à isoprenalina em traqueia de cobaia 
dos grupos GC e GASM, na presença e na ausência de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Tabela 5 – Valores de Emax e pD2 da isoprenalina em traqueia de cobaia dos grupos GC e 

GASM, na presença e na ausência de epitélio. 
 

Grupo Epitélio Emax (%) pD2 

GC 
(+) 100 8,10 ± 0,09 

(-) 100 8,35 ± 0,08 

GASM 
(+) 111,8 ± 7,1 8,24 ± 0,12 

(-) 92,7 ± 14,4 8,62 ± 0,14 

 
Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.3.6 Avaliação da reatividade relaxante à isoprenalina em traqueia de cobaia, 

na presença e na ausência de epitélio funcional 

A isoprenalina relaxou a traqueia de cobaia do grupo GC pré-contraída com 

10-6 M de CCh, tanto na presença (Emax = 135,7 ± 9,1%, pD2 = 7,79 ± 0,10) como na 

ausência (Emax = 115,9 ± 8,7%, pD2 = 7,81 ± 0,09) de epitélio funcional. A inflamação 

pulmonar não alterou a eficácia relaxante da isoprenalina tanto na presença 

(Emax = 124,4 ± 6,6%) como na ausência (Emax = 118,2 ± 7,3%) de epitélio funcional. 

No entanto, a potência relaxante do agonista foi reduzida cerca de 3,5 vezes no grupo 

GASM (pD2 = 7,24 ± 0,09) em relação ao grupo GC na presença, mas não na ausência 

de epitélio (pD2 = 7,89 ± 0,12) (Figura 23A-D, Gráfico 10, Tabela 6, n = 5). 

O tratamento com dexametasona não alterou a eficácia da isoprenalina 

(Emax = 122,3 ± 6,3%) nem preveniu a redução da sua potência (pD2 = 7,20 ± 0,06), 

em relação aos grupos GC e GASM, em traqueia de cobaia com inflamação 

pulmoanar na presença de epitélio (Figura 23E, Gráfico 11, Tabela 6, n = 5). 

A suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 1 g/kg não alterou a 

eficácia (Emax = 130,4 ± 5,9%) e não preveniu a redução da potência relaxante da 

isoprenalina (pD2 = 7,14 ± 0,13), em relação aos grupos GC e ao GASM, em traqueia 

de cobaia com inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 23F, Gráfico 11, 

Tabela 6, n = 5). 

 A suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 2 g/kg, a eficácia 

relaxante da isoprenalina não foi modificada (Emax = 134,2 ± 11,6%), assim como a 

redução da sua potência não foi prevenida (pD2 = 7,37 ± 0,08), em relação aos grupos 

GC e GASM, em traqueia de cobaia com inflamação pulmonar na presença de epitélio 

(Figura 23G, Gráfico 11, Tabela 6, n = 5). 

 Já a suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg também não 

alterou a eficácia relaxante da isoprenalina (Emax = 117,8 ± 12,0%), mas preveniu a 

redução da sua potência (pD2 = 7,93 ± 0,14), em relação aos grupos GC e GASM, em 

traqueia de cobaia com inflamação pulmonar na presença de epitélio (Figura 23H, 

Gráfico 11, Tabela 6, n = 5). 
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Figura 23 – Registros originais representativos da reatividade relaxante à isoprenalina da 
traqueia de cobaia dos grupos GC (A e B), GASM (C e D), na presença (A e C) e na ausência 
(B e D) de epitélio funcional, GASM/DEXA (E), GASM/OC1 (F), GASM/OC2 (G) e GASM/OC4 
(H), na presença de epitélio funcional. 
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Continuação da figura 23: 

 

 

 

 

 

CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de isoprenalina adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 10 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à isoprenalina em traqueia de 
cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh dos grupos GC e GASM, na presença e na ausência 
de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Gráfico 11 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à isoprenalina em traqueia de 
cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh, dos grupos GC, GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, 
GASM/OC2 e GASM/OC4 na presença de epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Tabela 6 – Valores de Emax e pD2 da isoprenalina em traqueia de cobaia dos grupos GC e 
GASM, na presença e na ausência de epitélio funcional, e de GASM/DEXA, GASM/OC1, 
GASM/OC2 e GASM/OC4, na presença de epitélio funcional. 
 

Grupo Epitélio Emax (%) pD2 

GC 
(+) 135,7 ± 9,1 7,79 ± 0,10 

(-) 121,6 ± 9,2 7,81 ± 0,09 

GASM 
(+) 124,4 ± 6,6 7,24 ± 0,09 * 

(-) 116,7 ± 12,0 7,89 ± 0,12 

GASM/DEXA (+) 122,3 ± 6,3 7,20 ± 0,06 * 

GASM/OC1 (+) 127,7 ± 5,1 7,44 ± 0,09 

GASM/OC2 (+) 134,2 ± 11,6 7,37 ± 0,08 

GASM/OC4 (+) 117,8 ± 12,0 7,93 ± 0,14 # γ δ 

 
Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 [GC E (+) vs. GASM E (+) e GASM/DEXA E (+)]; #p < 0,05 [GASM/OC4 E (+) 
vs. GC E (+)]; γp < 0,05 [GASM/OC4 E (+) vs. GASM/OC2 E (+)]; δp < 0,05 [GASM/OC4 
E (+) vs. GASM/OC2 E (+)]. 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.3.7 Avaliação da reatividade relaxante ao nifedipino em traqueia de cobaia, na 

presença e na ausência de epitélio funcional 

 O nifedipino relaxou a traqueia de cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh do 

grupo GC tanto na presença (Emax = 138,2 ± 8,3%, pD2 = 4,54 ± 0,15) como na 

ausência (Emax = 132,9 ± 7,2, pD2 = 4,73 ± 0,10) de epitélio funcional. A inflamação 

pulmonar não alterou a eficácia e a potência relaxante do nifedipino, tanto na presença 

(Emax = 122,8 ± 8,8%, pD2 = 4,54 ± 0,15) como na ausência (Emax = 123,9 ± 10,4%, 

pD2 = 4,71 ± 0,23) de epitélio funcional. Não houve diferença na eficácia e na potência 

relaxante do nifedipino entre as preparações com e sem epitélio nos grupos GC e 

GASM (Figura 24A-D, Gráfico 12, Tabela 7, n = 5). 
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Figura 24 – Registros originais representativos da reatividade relaxante ao nifedipino da 
traqueia de cobaia dos grupos GC (A e B) e GASM (C e D), na presença (A e C) e na ausência 
(B e D) de epitélio funcional. 

 

 

 

 

CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de nifedipino adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 12 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao nifedipino em traqueia de cobaia 
pré-contraída com 10-6 M de CCh, dos grupos GC e GASM, na presença e na ausência de 
epitélio funcional. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 

 

Tabela 7 – Valores de Emax e pD2 do nifedipino em traqueia de cobaia pré-contraída com 
10-6 M de CCh, dos grupos GC e GASM, na presença e na ausência de epitélio funcional. 
 

Grupo Epitélio Emax (%) pD2 

GC 
(+) 138,2 ± 8,3 4,54 ± 0,15 

(-) 132,9 ± 7,2 4,73 ± 0,10 

GASM 
(+) 122,8 ± 8,8 4,30 ± 0,02 

(-) 123,9 ± 10,4 4,71 ± 0,23 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.4 Investigação do mecanismo de ação envolvido nas alterações induzidas pela 

inflamação pulmonar alérgica crônica e pelo óleo de coco virgem sobre a 

reatividade contrátil da traqueia de cobaia 

 

5.4.1 Avaliação do envolvimento das espécies reativas de oxigênio (ROS) 

5.4.1.1 Investigação da participação das enzimas nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, superóxido dismutase (SOD) e catalase 

5.4.1.1.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença da apocinina, do tempol ou da catalase, em traqueia de 

cobaia dos grupos GC, GASM e GASM/OC4 

 A curva concentrações-resposta cumulativa ao CCh (10-10-3 x 10-5 M) do grupo 

GC (Emax = 100%; pD2 = 6,82 ± 0,06) não foi alterada na presença da apocinina, 

inibidora da NADPH oxidase, nem com relação à eficácia (Emax = 115,6 ± 9,4%) nem 

à potência (pD2 = 6,52 ± 0,13), em traqueia de cobaia na presença de epitélio (Figura 

25A, Gráfico 13A, Tabela 8, n = 5). Diferentemente, na presença do tempol, mimético 

da SOD, a curva de contração do CCh (10-10-3 x 10-5 M) foi deslocada para a direita 

3,2 vezes (pD2 = 6,30 ± 0,07), sem alteração da eficácia contrátil do agonista 

(Emax = 99,4 ± 12,3%) (Figura 25B, Gráfico 13A, Tabela 8, n = 5). Semelhantemente, 

na presença da catalase, enzima que converte H2O2 em H2O e O2, a potência contrátil 

do CCh (10-10-10-4 M) foi reduzida em 4 vezes (pD2 = 6,23 ± 0,09), sem alteração da 

sua eficácia (Emax = 116,6 ± 11,9%) (Figura 25C, Gráfico 13C, Tabela 8, n = 5). 

 Nos cobaias com inflamação pulmonar, a curva cumulativa de contração ao 

CCh (10-10-10-4 M) (Emax = 100%; pD2 = 6,35 ± 0,11) não foi modificada pela apocinina, 

tanto com relação à eficácia (Emax = 105,6 ± 11,7%) como à potência 

(pD2 = 6,54 ± 0,11), em traqueia de cobaia na presença de epitélio (Figura 25D, 

Gráfico 13B, Tabela 8, n = 5). Semelhantemente, na presença do tempol, a curva de 

contração do CCh não foi modificada (Emax = 101,0 ± 11,7%; pD2 = 6,62 ± 0,27) (Figura 

25E, Gráfico 13B, Tabela 8, n = 5), assim como na presença da catalase 

(Emax = 102,4 ± 9,1%; pD2 = 5,99 ± 0,06) (Figura 25F, Gráfico 13C, Tabela 8, n = 5). 

 Com a suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg, foi 

observado o mesmo dos grupos GC e GASM, na presença da apocinina, em que a 

curva cumulativa de contração ao CCh (10-10-3 x 10-5 M) (Emax = 100%; 

pD2 = 6,88 ± 0,07) não foi alterada, com relação aos parâmetros de eficácia 

(Emax = 102,3 ± 4,3%) e de potência (pD2 = 6,81 ± 0,14), em traqueia de cobaia 
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asmático na presença de epitélio (Figura 25G, Gráfico 13A, Tabela 8, n = 5). Na 

presença do tempol, observou-se o mesmo do grupo GASM, em que a potência 

(pD2 = 6,44 ± 0,12) e a eficácia contrátil do CCh (Emax = 91,9 ± 13,0%) não foram 

alteradas (Figura 25H, Gráfico 13B, Tabela 8, n = 5). Diferentemente, na presença da 

catalase, a potência contrátil do CCh foi reduzida 6,6 vezes (pD2 = 6,07 ± 0,08), sem 

que a eficácia contrátil do agonista fosse alterada (Emax = 111,4 ± 8,8%) (Figura 25I, 

Gráfico 13C, Tabela 8, n = 5). 
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Figura 25 – Registros originais representativos da reatividade contrátil ao CCh em traqueia 
de cobaia com epitélio funcional dos grupos GC (A, B, C), GASM (D, E, F) e GASM/OC4 (G, 
H, I), na ausência e na presença da apocinina (A, D, G), tempol (B, E, H) ou catalase (C, F, 
I). 
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Continuação da Figura 25: 
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Continuação da Figura 25: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de carbacol adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 13 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh em traqueia de cobaia com 
epitélio funcional dos grupos GC (A), GASM (B) e GASM/OC4 (C), na ausência e na presença 

da apocinina, do tempol ou da catalase. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Tabela 8 – Valores de Emax e pD2 do CCh em traqueia de cobaia com epitélio dos grupos GC, 
GASM e GASM/OC4, na ausência e na presença de apocinina, tempol ou catalase. 
 

Grupo 
Bloqueador/ 

ativador 
Emax (%) pD2 

GC 

Controle 100,0 6,82 ± 0,06 

Apocinina 115,6 ± 9,4 6,52 ± 0,13 

Tempol 99,4 ± 12,3% 6,30 ± 0,07 * 

Catalase 116,6 ± 11,9% 6,23 ± 0,09 * 

GASM 

Controle 100,0 6,35 ± 0,11 

Apocinina 105,6 ± 11,7 6,54 ± 0,11 

Tempol 101,0 ± 11,7% 6,62 ± 0,27 

Catalase 91,9 ± 13,0% 5,99 ± 0,06 # 

GASM/OC4 

Controle 100 6,88 ± 0,07 

Apocinina 102,3 ± 4,3 6,81 ± 0,14 

Tempol 99,8 ± 11,4 6,54 ± 0,13 

Catalase 111,4 ± 8,8% 6,07 ± 0,08 γ 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 (GC controle vs. GC + tempol/catalase); #p < 0,05 (GASM controle vs. GASM 

+ catalase); γp < 0,05 (GASM/OC4 controle vs. GASM/OC4 + catalase). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.4.2 Avaliação da participação dos produtos derivados do metabolismo do 

ácido araquidônico pelas enzimas cicloxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LO) 

5.4.2.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença da indometacina ou da zileutona, em cobaias dos 

grupos GC, GASM e GASM/OC4 

A curva concentrações-resposta cumulativa ao CCh (10-10-3 x 10-5 M) do grupo 

GC (Emax = 100%; pD2 = 6,82 ± 0,06) teve sua resposta máxima cerca de 1,5 vezes 

aumentada pela indometacina, inibidora da COX (Emax = 148,5 ± 6,6%), e 1,4 vezes 

pela zileutona, inibidora da 5-LO (Emax = 138,7 ± 12,9%), mas sem alterar a potência 

(pD2 = 6,62 ± 0,09 e 6,55 ± 0,07, respectivamente), em traqueia de cobaia na presença 

de epitélio (Figura 26A-B, Gráfico 14A, Tabela 9, n = 5). 

 Nos cobaias com inflamação pulmonar, a eficácia contrátil do CCh (10-10-10-4 M) 

(Emax = 100%) foi aumentada cerca de 1,6 vezes pela indometacina 

(Emax = 160,2 ± 11,9%), mas não foi alterada pela zileutona (Emax = 99,6 ± 4,4%). Já a 

sua potência (pD2 = 6,35 ± 0,11) foi aumentada 2,2 vezes pela indometacina 

(pD2 = 6,77 ± 0,09), mas não foi alterada pela zileutona (pD2 = 5,98 ± 0,11), em 

traqueia de cobaia na presença de epitélio (Figura 26C-D, Gráfico 14B, Tabela 9, 

n = 5). 

 Nos animais suplementados com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg, a 

eficácia contrátil do CCh (10-10-3 x 10-5 M) (Emax = 100%) não foi alterada pela 

indometacina (Emax = 129,5 ± 13,7%) ou pela zileutona (Emax = 102,7 ± 6,3%). Já a 

potência do CCh (pD2 = 6,88 ± 0,07) não foi alterada pela indometacina 

(pD2 = 6,78 ± 0,07), mas foi reduzida 5,3 vezes pela zileutona (pD2 = 6,16 ± 0,08), em 

traqueia de cobaia asmático na presença de epitélio (Figura 26E-F, Gráfico 14C, 

Tabela 9, n = 5). 
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Figura 26 – Registros originais representativos da reatividade contrátil ao CCh em traqueia 
de cobaia com epitélio dos grupos GC (A, B), GASM (C, D) e GASM/OC4 (E, F), na ausência 
e na presença da indometacina (A, C, E) ou da zileutona (B, D, F). 
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Continuação da Figura 26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de carbacol adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 14 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh em traqueia de cobaia com 
epitélio dos grupos GC (A), GASM (B) e GASM/OC4 (C), na ausência e na presença da 

indometacina ou da zileutona. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GC vs. GC + 
indometacina/zileutona); #p < 0,05 (GASM vs. GASM + indometacina). 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017.  
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Tabela 9 – Valores de Emax e pD2 do CCh em traqueia de cobaia com epitélio dos grupos GC, 
GASM e GASM/OC4, na presença de epitélio funcional, na ausência e na presença da 
indometacina ou da zileutona. 
 

Grupo Inibidor Emax (%) pD2 

GC 

Controle 100,0 6,82 ± 0,06 

Indometacina 148,5 ± 6,6% * 6,62 ± 0,09 

Zileutona 138,7 ± 12,9% * 6,55 ± 0,07 

GASM 

Controle 100,0 6,35 ± 0,11 

Indometacina 160,2 ± 11,9% # 6,77 ± 0,09 # 

Zileutona 99,6 ± 4,4% 5,98 ± 0,11 

GASM/OC4 

Controle 100 6,88 ± 0,07 

Indometacina 129,5 ± 13,7 6,78 ± 0,07 

Zileutona 129,5 ± 13,7% 6,16 ± 0,08 γ 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 (GC controle vs. GC + indometacina/zileutona); #p < 0,05 (GASM + 

indometacina vs. GASM controle); γp < 0,05 (GASM/OC4 + zileutona vs. GASM/OC4 controle). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.4.3 Investigação da participação da via do óxido nítrico (NO) 

5.4.3.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença do L-NAME, em cobaias dos grupos GC, GASM e 

GASM/OC4 

A curva concentrações-resposta cumulativa ao CCh (10-10-3 x 10-5 M) do grupo 

GC (Emax = 100%; pD2 = 6,82 ± 0,06) não foi alterada pelo L-NAME, inibidor da NOS, 

tanto com relação à eficácia (Emax = 109,5 ± 10,4%) como à potência contrátil 

(pD2 = 6,54 ± 0,11), em traqueia de cobaia na presença de epitélio (Figura 27A, Gráfico 

15A, Tabela 10, n = 5). 

 Nos cobaias com inflamação pulmonar, tanto a eficácia (Emax = 100%) como a 

potência contrátil (pD2 = 6,35 ± 0,11) do CCh (10-10-10-4 M) foi aumentada pelo 

L-NAME (Emax = 144,4 ± 16,0%; pD2 = 6,74 ± 0,03), cerca de 1,4 e 2,2 vezes, 

respectivamente, em traqueia de cobaia na presença de epitélio (Figura 27B, Gráfico 

15B, Tabela 10, n = 5). 

 A suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg promoveu uma 

resposta semelhante ao observado no grupo GC, não sendo a curva de contração ao 

CCh (10-10-3 x 10-5 M) (Emax = 100%; pD2 = 6,88 ± 0,07) alterada pelo L-NAME com 

relação aos parâmetros de eficácia (Emax = 87,4 ± 7,9%) e potência (pD2 = 6,98 ± 

0,19), em traqueia de cobaia asmático na presença de epitélio (Figura 27C, Gráfico 

15C, Tabela 10, n = 5). 
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Figura 27 – Registros originais representativos da reatividade contrátil ao CCh em traqueia 
de cobaia com epitélio dos grupos GC (A), GASM (B) e GASM/OC4 (C), na ausência e na 

presença do L-NAME. 

 

 

 

 

 

CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de carbacol adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 15 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh em traqueia de cobaia com 
epitélio dos grupos GC (A), GASM (B) e GASM/OC4 (C), na ausência () e na presença () 

do L-NAME. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
Teste t: *p < 0,05 (GASM + L-NAME vs. GASM). 
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Tabela 10 – Valores de Emax e pD2 do CCh em traqueia de cobaia com epitélio dos grupos 
GC, GASM e GASM/OC4, na ausência e na presença do L-NAME. 

 

Grupo L-NAME Emax (%) pD2 

GC 
- 100,0 6,82 ± 0,06 

+ 109,5 ± 10,4% 6,54 ± 0,11 

GASM 
- 100,0 6,35 ± 0,11 

+ 144,4 ± 16,0% * 6,74 ± 0,03 * 

GASM/OC4 
- 100 6,88 ± 0,07 

+ 87,4 ± 7,9 6,98 ± 0,19 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). Teste t: *p < 0,05 [GASM L-NAME (+) vs. 
GASM L-NAME (-)]. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.4.4 Investigação da participação da via da RhoA/Rho cinase (ROCK) 

5.4.4.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao CCh, na 

ausência e na presença do Y-27632, em cobaias dos grupos GC, GASM e 

GASM/OC4 

A curva concentrações-resposta cumulativa ao CCh (10-10-3 x 10-5 M) do grupo 

GC (Emax = 100%; pD2 = 6,82 ± 0,06) teve sua eficácia inalterada pelo Y-27632 (10-7, 

10-6 e 10-5 M) (Emax = 121,6 ± 7,5; 91,3 ± 9,9 e 104,3 ± 7,5%, respectivamente); Na 

presença da inibidor da concentração de 10-7 M, a potência contráil do CCh não foi 

alterada (pD2 = 6,66 ± 0,12); entretanto, a curva foi deslocada para a direita, com a 

redução da sua potência contrátil, cerca de 5 vezes na presença do Y-27632 10-6 M, 

inibidor da ROCK, (pD2 = 6,13 ± 0,05) e 14 vezes na presença de 10-5 M (pD2 = 5,73 

± 0,13), em traqueia de cobaia na presença de epitélio (Figura 28A, Gráfico 16A, 

Tabela 11, n = 5). 

 Nos animais com inflamação pulmonar, tanto a eficácia (Emax = 100%) como a 

potência contrátil (pD2 = 6,35 ± 0,11) do CCh (10-10-10-3 M) não foi alterada pelo 

Y-27632 10-6 M (Emax = 104,4 ± 6,9%; pD2 = 6,39 ± 0,09); entretanto, na concentração 

de 10-5 M, a eficácia do CCh foi aumentada (Emax = 121,8 ± 5,4%), mas sua potência 

contrátil foi reduzida cerca de 7 vezes (pD2 = 5,64 ± 0,11); e na presença do inibidor 

na concentração de 10-4 M, a eficácia do CCh permaneceu inalterada, em relação 

àquela na ausência do inibidor (Emax = 86,7 ± 5,4%), mas sua potência contrátil foi 

reduzida cerca de 60 vezes (pD2 = 4,73 ± 0,13) em traqueia de cobaia na presença 

de epitélio (Figura 28B, Gráfico 16B, Tabela 11, n = 5). 

 Nos animais suplementados com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg, a 

curva de contração ao CCh (10-10-10-4 M) (Emax = 100%; pD2 = 6,88 ± 0,07) não foi 

alterada com relação ao parâmetro de eficácia pelo Y-27632 nas concentrações de 

10-7, 10-6 ou 10-5 M (Emax = 104,3 ± 10,4; 89,7 ± 9,1 e 104,5 ± 10,7%, respectivamente). 

Todavia, a potência contrátil do CCh foi cerca de 11, 6 e 22 vezes reduzida pelo 

Y-27632 nas concentrações de 10-7 (pD2 = 5,88 ± 0,12), 10-6 (pD2 = 6,14 ± 0,12) e 

10-5 M (pD2 = 5,52 ± 0,06), respectivamente, em traqueia de cobaia asmático na 

presença de epitélio (Figura 28C, Gráfico 16C, Tabela 11, n = 5). 

A inclinação do plot de Schild para foi 1,06 ± 0,10 para o GC, 1,20 ± 0,24 para 

o GASM e 0,24 ± 0,04 para o GASM/OC4; o valor de r2 foi 0,92 ± 0,04 para o GC, 

0,94 ± 0,02 para o GASM e 0,24 ± 0,11 para o GASM/OC4; e o valor do pA2 foi 
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6,37 ± 0,06 para o GC, 5,43 ± 0,05 para o GASM e 7,63 ± 0,24 para o GASM/OC4 

(Gráfico 16D, n = 5). 

 

Figura 28 – Registros originais representativos da reatividade contrátil ao CCh em traqueia 
de cobaia com epitélio dos grupos GC (A, B, C), GASM (D, E, F) e GASM/OC4 (G, H, I) na 
ausência e na presença do Y-27632. 
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Continuação da Figura 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua na página seguinte. 

D 

E 

F 



 171       VASCONCELOS, L. H. C.                                                                                       Resultados 

Continuação da Figura 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de carbacol adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 16 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao CCh em traqueia de cobaia com 
epitélio dos grupos GC (A), GASM (B) e GASM/OC4 (C), na ausência e na presença do 
Y-27632, e plot de Schild (D) para a curva de contração do CCh na presença do Y-27632. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GASM + Y-27632 10-5 M vs. 
GASM). 
 

Fonte: Vasconcelos, 2017.  
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Tabela 11 – Valores de Emax e pD2 do CCh em traqueia de cobaia dos grupos GC, GASM e 
GASM/OC4, na presença de epitélio funcional, na ausência e na presença do Y-27632. 
 

Grupo Y-27632 (M) Emax (%) pD2 

GC 

Controle 100,0 6,82 ± 0,06 

10-7 121,6 ± 7,5% 6,66 ± 0,12 

10-6 91,3 ± 9,9% 6,13 ± 0,05 * 

10-5 104,3 ± 7,5% 5,73 ± 0,13 * # 

GASM 

Controle 100,0 6,35 ± 0,11 

10-6 104,4 ± 6,9% 6,39 ± 0,09 

10-5 121,8 ± 5,4% * 5,64 ± 0,11 * 

10-4 86,7 ± 5,4% 4,73 ± 0,13 * # 

GASM/OC4 

Controle 100 6,88 ± 0,07 

10-7 104,3 ± 10,4 5,88 ± 0,12 * 

10-6 89,7 ± 9,1 6,14 ± 0,12 * 

10-5 104,5 ± 10,7% 5,52 ± 0,06 * # 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 (GC Controle vs. GC + Y-27632 10-6/10-5 M ou GASM Controle vs. GASM + 
Y-27632 10-5/10-4 ou GASM/OC4 Controle vs. GASM/OC4 + Y-27632 10-7/10-6/10-5 M); 
#p < 0,05 (GC + Y-27632 10-5 M vs. GC + Y-27632 10-4 M ou GASM + Y-27632 10-4 M vs. 
GASM + Y-27632 10-5 ou GASM/OC4 + Y-27632 10-5 vs. GASM/OC4 + Y-27632 10-6/10-7 M). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.5 Investigação do mecanismo de ação envolvido nas alterações induzidas pela 

inflamação pulmonar alérgica crônica e pelo óleo de coco virgem sobre a 

reatividade relaxante da traqueia de cobaia 

 

5.5.1 Avaliação da participação do fator de crescimento transformador β (TGF-β) 

e dos canais de potássio sensíveis ao Ca2+ de grande condutância (BKCa) 

5.5.1.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta à isoprenalina, 

na ausência e na presença do SB431542 ou da iberiotoxina (IbTX), em traqueia 

de cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh dos grupos GC, GASM e GASM/OC4 

 No grupo controle, a curva de relaxamento da isoprenalina (10-10-10-6 M) 

(Emax = 135,7 ± 9,1%, pD2 = 7,79 ± 0,10) não foi alterada pelo SB431542, antagonista 

dos receptores do tipo I de TGF-β, tanto com relação à eficácia (Emax = 132,4 ± 7,8%) 

quanto à potência relaxante (pD2 = 7,96 ± 0,08). Diferentemente, na presença da IbTX, 

bloqueador dos BKCa, a potência relaxante da isoprenalina foi reduzida 2,3 vezes 

(pD2 = 7,39 ± 0,06), mas sua eficácia foi aumentada (Emax = 175,7 ± 11,0%) (Figura 

29A-B, Gráfico 17A, Tabela 12, n = 5). 

 Nos animais com inflamação pulmonar, a curva de relaxamento da isoprenalina 

(10-10-10-6 M) (Emax = 120,7 ± 5,2%; pD2 = 7,24 ± 0,09) foi potencializada cerca de 7 

vezes pelo SB431542 (pD2 = 8,38 ± 0,08), sem alteração da sua eficácia relaxante 

(Emax = 108,9 ± 5,6%). Já na presença da IbTX, tanto a eficácia (Emax = 137,5 ± 3,9%) 

quanto a potência (pD2 = 7,44 ± 0,12) da isoprenalina não foi alterada (Figura 29C-D, 

Gráfico 17B, Tabela 12, n = 5). 

 Nos animais suplementados com o óleo de coco virgem, a reatividade relaxante 

à isoprenalina (10-10-10-6 M) (Emax = 117,8 ± 12,0%; pD2 = 7,94 ± 0,14) não foi alterada 

pelo SB421542 ou pela IbTX, seja com relação à eficácia (Emax = 114,5 ± 5,5; 

136,5 ± 7,6%, respectivamente) ou à potência relaxante (pD2 = 8,08 ± 0,10; 

7,58 ± 0,03, respectivamente) (Figura 29E-F, Gráfico 17C, Tabela 12, n = 5). 
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Figura 29 – Registros originais representativos da reatividade relaxante à isoprenalina em 
traqueia de cobaia com epitélio dos grupos GC (A, B), GASM (C, D) e GASM/OC4 (E, F) na 
na presença do SB43154 (A, C, E) ou da IbTX (B, D, F). 
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Continuação da Figura 29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; IbTX: iberiotoxina; L: lavagem. As setas para baixo 
sob a barra representam as concentrações cumulativas de isoprenalina adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 17 – Curvas concentrações-resposta cumulativas à isoprenalina em traqueia de 
cobaia com epitélio dos grupos GC (A), GASM (B) e GASM/OC4 (C), na ausência e na 

presença do SB431542 ou da IbTX.  
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GC vs. GC + IbTX ou GASM vs. 
GASM + SB431542); #p < 0,05 (GC + SB431542 vs. GC + IbTX ou GASM + SB431542 vs. 
GASM + IbTX). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Tabela 12 – Valores de Emax e pD2 da isoprenalina em traqueia de cobaia dos grupos GC, 
GASM e GASM/OC4, na presença de epitélio funcional, na ausência e na presença do 
SB431542 ou da IbTX. 
 

Grupo 
Inibidor/ 

bloqueador 
Emax (%) pD2 

GC 

Controle 135,7 ± 9,1% 7,79 ± 0,10 

SB431542 132,4 ± 7,8% 7,96 ± 0,08 

IbTX 175,7 ± 11,0% * # 7,39 ± 0,06 * # 

GASM 

Controle 120,7 ± 5,2% 7,24 ± 0,09 

SB431542 108,9 ± 5,6% 8,38 ± 0,08 * 

IbTX 137,5 ± 3,9% # 7,44 ± 0,12 # 

GASM/OC4 

Controle 117,8 ± 12,0% 7,94 ± 0,14 

SB431542 114,5 ± 5,5% 8,08 ± 0,10 

IbTX 136,5 ± 7,6% 7,58 ± 0,03 # 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 (GC Controle vs. GC + IbTX ou GASM Controle vs. GASM + SB431542); 
#p < 0,05 (GC + SB431542 vs. GC + IbTX ou GASM + SB431542 vs. GASM + IbTX ou 
GASM/OC4 + SB431542 vs. GASM/OC4 + IbTX). 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.5.2 Avaliação da participação dos produtos derivados do metabolismo do 

ácido araquidônico pelas enzimas cicloxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LO) 

5.5.2.1 Obtenção de curvas cumulativas concentrações-resposta ao ácido 

araquidônico (AA), na ausência e na presença da indometacina ou da zileutona, 

em traqueia de cobaia pré-contraída com 10-6 M de CCh dos grupos GC, GASM 

e GASM/OC4 

 A traqueia dos animais dos grupos GC, GASM e GASM/OC4 relaxou em 

resposta à adição de concentrações cumulativas de AA (10-7-10-3 M) sobre o órgão 

pré-contraído com 10-6 M de CCh. Comparando-se os valores de Emax, é possível 

observar que não houve diferença na eficácia relaxante do AA entre os três grupos 

avaliados (Emax = 85,4 ± 12,0; 92,9 ± 6,6 e 89,5 ± 6,3%, respectivamente). Entretanto, 

comparado com o grupo GC (pD2 = 4,91 ± 0,09), a inflamação pulmonar promoveu 

redução de cerca de 4 vezes na potência relaxante do AA (pD2 = 4,27 ± 0,06), e a 

suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg preveniu a redução da 

potência (pD2 = 4,79 ± 0,09), não diferindo do GC, e não alterou a eficácia relaxante 

do AA (Emax = 94,0 ± 5,7%) (Figura 30A, D, G, Gráfico 18A, Tabela 13, n = 3-5). 

 Na presença da indometacina ou da zileutona, a curva de relaxamento do AA 

do grupo GC não foi alterada, tanto com relação à eficácia (Emax = 70,3 ± 13,4 e  

86,3 ± 16,0%, respectivamente) quanto à potência (pD2 = 4,65 ± 0,11 e 4,67 ± 0,13, 

respectivamente) (Figura 30B-C, Gráfico 18B, Tabela 13, n = 4). Diferentemente, no 

grupo GASM, a eficácia do AA foi diminuída (Emax = 50,9 ± 4,5%), assim como a 

potência foi reduzida 2,2 vezes  (pD2 = 3,88 ± 0,06) pela indometacina. No entanto, 

na presença da zileutona, nenhum desses dois parâmetros foi alterado 

(Emax = 83,5 ± 10,5%; pD2 = 4,45 ± 0,28) (Figura 30E-F, Gráfico 18C, Tabela 13, n = 5). 

Já nos animais suplementados com o óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg, a 

indometacina reduziu a eficácia (Emax = 60,2 ± 4,9%) e a potência relaxante do AA 

(pD2 = 4,05 ± 0,15), cerca de 8 vezes; todavia, diferentemente, a zileutona 

potencializou o relaxamento induzido pelo AA cerca de 2 vezes (pD2 = 5,26 ± 0,16), 

sem alterar sua eficácia (Emax = 77,6 ± 8,2%) (Figura 30H-I, Gráfico 18D, Tabela 13, 

n = 4). 
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Figura 30 – Registros originais representativos da reatividade relaxante ao ácido araquidônico 
em traqueia de cobaia com epitélio dos grupos GC (A, B, C), GASM (D, E, F) e GASM/OC4 
(G, H, I) na ausência (A, D, G) e na presença da indometacina (B, E, H) ou da zileutona 
(C, F, I). 
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Continuação da Figura 30: 
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Continuação da figura 30: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CCh: carbacol; AA: ácido araquidônico; L: lavagem. As setas para baixo sob a barra 
representam as concentrações cumulativas de AA adicionadas às cubas. 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 18 – Curvas concentrações-resposta cumulativas ao ácido araquidônico em traqueia 
de cobaia com epitélio dos grupos GC, GASM e GASM/OC4, na ausência (A) e na presença 
(B, C, D) da indometacina ou da zileutona. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 3-5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GASM ou GASM/OC4 vs. GASM 
ou GASM/OC4 + indometacina). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Tabela 13 – Valores de Emax e pD2 do ácido araquidônico em traqueia de cobaia dos grupos 
GC, GASM e GASM/OC4, na presença de epitélio funcional, na ausência e na presença da 
indometacina ou da zileutona. 
 

Grupo Inibidor Emax (%) pD2 

GC 

Controle 85,4 ± 12,0% 4,91 ± 0,09 

Indometacina 70,3 ± 13,4% 4,65 ± 0,11 

Zileutona 86,3 ± 16,0% 4,67 ± 0,13 

GASM 

Controle 92,9 ± 6,6% * 4,27 ± 0,06 

Indometacina 50,9 ± 4,5% # 3,88 ± 0,06 # 

Zileutona 83,5 ± 10,5% 4,45 ± 0,28 

GASM/OC4 

Controle 94,0 ± 5,7% δ 4,79 ± 0,09 

Indometacina 60,2 ± 4,9% # 4,05 ± 0,15 # 

Zileutona 77,6 ± 8,2% 5,26 ± 0,16 # γ 

Dados expressos como média ± e.p.m. (n = 3-5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de 
Tukey: *p < 0,05 (GC controle vs. GASM controle); #p < 0,05 (GASM ou GASM/OC4 vs. GASM 

ou GASM/OC4 + indometacina ou GASM/OC4 + zileutona); γp < 0,05 (GASM/OC4 + 

indometacina vs. GASM/OC4 + zileutona) δp < 0,05 (GASM controle vs. GASM/OC4 controle). 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.6 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou com o óleo de coco virgem sobre o balanço 

entre o estresse oxidativo e as defesas antioxidantes de cobaia 

 

5.6.1 Medida dos níveis de malondialdeído (MDA) e da capacidade antioxidante 

total (CAT) no plasma e no tecido pulmonar 

 Os animais do grupo GC apresentaram níveis plasmáticos de MDA de 

2,1 ± 0,3 μmol/L, e a inflamação pulmonar não alterou esses níveis (2,0 ± 0,3 μmol/L). 

Semelhantemente, os animais do grupo GASM/DEXA apresentaram níveis de MDA 

no plasma de 2,2 ± 0,2 μmol/L, não diferindo de GC e GASM, assim como os animais 

suplementados com as três doses do óleo de coco virgem, cujos valores de MDA 

foram de 2,0 ± 0,2; 2,0 ± 0,2 e 1,5 ± 0,3 μmol/L, respectivamente, não diferindo de 

nenhum dos demais grupos (Gráfico 19A). 

 No tecido pulmonar, os animais dos grupos GC e GASM apresentaram níveis 

de MDA de 3,0 ± 0,3 e 2,8 ± 0,1 μmol/L, respectivamente, que não diferiram entre si. 

Tanto o tratamento com a dexametasona como a suplementação com o óleo de coco 

virgem nas três doses não alterou os níveis de MDA no tecido pulmonar (2,6 ± 0,2; 

2,8 ± 0,1; 3,0 ± 0,1 e 2,9 ± 0,2 μmol/L, respectivamente), em relação aos grupos GC 

e GASM (Gráfico 19B) 

Com relação à capacidade antioxidante total, no plasma, os animais do grupo 

GC apresentaram valor de inibição da oxidação de 23,6 ± 3,6%, que não diferiu do 

grupo GASM, que apresentou valor de inibição de 19,8 ± 3,2%. O tratamento com 

dexametasona ou a suplementaç ão com o óleo de coco virgem nas três doses não 

alterou a capacidade antioxidante plasmática dos cobaias (16,8 ± 3,0; 21,2 ± 1,5%; 

16,2 ± 3,4%; 17,4 ± 4,5, respectivamente (Gráfico 19C). 

 Já nos pulmões, os animais do GC apresentaram valor de inibição da oxidação 

de 83,0 ± 4,2%, enquanto a inflamação pulmonar reduziu a capacidade antioxidante 

pulmonar para  59,8 ± 6,6%. Enquanto o tratamento com dexametasona não alterou 

a capacidade antioxidante pulmonar dos cobaias com inflamação pulmonar 

(74,6 ± 5,0%), assim como a suplementação com o óleo de coco virgem na dose de 

1 g/kg (77,2 ± 2,8%); as doses de 2 e 4 g/kg aumentaram a capacidade antioxidante 

pulmonar para 82,6 ± 5,0 e 87,8 ± 1,4%, respectivamente, em relação aos grupos GC 

e GASM (Gráfico 19D). 
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Gráfico 19 – Valores dos níveis de MDA (μmol/L tecido) (A e B) e de inibição da oxidação 
(%) (C e D) no plasma (A e C) e no homogenato pulmonar (B e D) de cobaias dos grupos GC, 

GASM, GASM/DEXA, GASM/OC1, GASM/OC2 e GASM/OC4.                  
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GC vs. GASM); #p < 0,05 (GASM 
vs. demais grupos). 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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5.7 Avaliação dos efeitos da inflamação pulmonar alérgica crônica e do 

tratamento com a dexametasona ou da suplementação com o óleo de coco 

virgem sobre a expressão de proteínas das vias de sinalização da proliferação 

muscular lisa e das defesas antioxidantes 

5.7.1 Análise dos níveis da fosfatidilinositol-3-cinase (PI3K), das proteínas 

cinases reguladas por sinal extracelular 1/2 (ERK1/2) e da superóxido dismutase 

(SOD) no tecido pulmonar 

 A expressão da PI3K (0,64 ± 0,11) foi aumentada nos animais com inflamação 

pulmonar (1,34 ± 0,18), mas o tratamento com a dexametasona (1,42 ± 0,07) ou a 

suplementação com OCV (1,22 ± 0,10) não preveniram esse aumento. Já as ERK 1/2 

e a SOD não apresentaram diferença entre os animais dos grupos GC (2,85 ± 0,89 e 

1,61 ± 0,62, respectivamente) e GASM (2,34 ± 051 e 0,65 ± 0,11, respectivamente); o 

tratamento com a dexametasona ou a suplementação com OCV não alterou a 

expressão das ERK 1/2 (3,25 ± 0,67 e 2,55 ± 0,37, respectivamente) ou da SOD 

(0,89 ± 0,15 e 1,11 ± 0,57, respectivamente) (Figura 31, Gráfico 20A-C). 

 

Figura 31 – Bandas proteicas de corrida em gel de eletroforese representativas da expressão 

de PI3K, ERK 1/2, SOD e β-actina no pulmão de cobaias dos grupos GC, GASM, 

GASM/DEXA e GASM/OC4. 

 
 
Revelação das bandas realizada por quimioluminescência (n = 3). 
 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Gráfico 20 – Expressão (u.a) das proteínas PI3K (A), ERK 1/2 (B), SOD (C) no pulmão de 
cobaias dos grupos GC, GASM, GASM/DEXA e GASM/OC4. 
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Valores normalizados em função do controle interno (β-actina). U.a: unidadesarbitrária. As 
colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 4). ANOVA 
one-way seguido do pós-teste de Tukey: *p < 0,05 (GC vs. GASM ou GASM/DEXA ou 
GASM/OC4); #p < 0,05 (GASM vs. GASM/DEXA). 

 
Fonte: Vasconcelos, 2017. 
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Nesse trabalho, foi padronizado e implantado um modelo de inflamação 

pulmonar alérgica crônica baseado na exposição repetida e prolongada das vias 

respiratórias de cobaias à ovalbumina, e foram avaliados, primeira vez nesse modelo 

animal, os efeitos da suplementação de cobaias com óleo de coco virgem. Foi 

observado que a inflamação pulmonar promoveu as alterações características da 

asma em humanos, como a infiltração de células inflamatórias na região 

peribrônquica, hiperplasia epitelial e desenvolvimento muscular liso aéreo; 

hiper-contratilidade muscular lisa por mecanismos relacionados com a promoção de 

estresse oxidativo e suas interações com metabólitos do ácido araquidônico, a via do 

NO e da RhoA/ROCK e do TGF-β, bem como um desbalanço entre ROS e defesas 

antioxidantes nos pulmões e aumento da expressão da proteína PI3K; e que essas 

alterações foram revertidas pela suplementação dos cobaias com inflamação 

pulmonar com o óleo de coco virgem, mas sem alteração na expressão das proteínas 

PI3K, ERK1/2 e SOD. 

Devido às diferenças entre as características funcionais e teciduais da asma 

aguda e crônica, nesse trabalho, buscou-se um modelo de inflamação pulmonar que 

reproduzisse as características da asma alérgica crônica em humanos. 

Experimentalmente, tem sido demonstrado que o remodelamento tecidual decorrente 

dessa doença ocorre após exposições repetidas prolongadas do animal a soluções 

antigênicas por via inalatória (HUTSON et al., 1988; SANTING et al., 1992; 

WESTERHOF et al., 2001). Tais eventos fisiopatológicos envolvendo a resposta 

pulmonar a exposições múltiplas a antígenos estão provavelmente mais relacionados 

à asma clínica do que aqueles da resposta aguda a um único desafio em animais 

sensibilizados (TIBÉRIO at al., 1997).  

Nesse sentido, foi utilizado o modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica 

descrito por Tibério et al. (1997), baseado na exposição prolongada de cobaias à OVA 

em concentrações crescentes por via inalatória, durante quatro semanas, em 

intervalos de tempo curtos, a fim de se avaliar os efeitos desse modelo sobre 

parâmetros ainda não investigados relativos à contratilidade muscular lisa das vias 

aéreas e os processos subjacentes que interferem sobre essa função. Posteriormente, 

buscou-se avaliar um possível efeito modulador do OCV nos mecanismos 

fisiopatológicos do modelo de inflamação pulmonar, tanto à luz do processo 

inflamatório crônico, como da hiper-reatividade brônquica.  
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 A hipersensibilidade do tipo I medeia muitas das reações asmáticas, incluindo 

a hiper-responsividade das vias aéreas desencadeada após estimulação antigênica. 

Esse mecanismo está relacionado à captura de IgE por células expressando 

receptores de alta afinidade (FCεRI) na sua superfície, especialmente mastócitos, 

células dendríticas e eosinófilos, que liberam o conteúdo de seus grânulos 

citoplasmáticos após exposição ao antígeno, incluindo os agentes contráteis 

histamina, cisteinil leucotrienos (LTC4, LTD4 e LTE4) e prostanoides (PGF2α, PGD2 e 

TxA2) (OZIER et al., 2011), além de outras substâncias e citocinas pró-inflamatórias, 

mediando a obstrução dos brônquios (ISHIZAKA; ISHIZAKA; TOMIOKA, 1977; 

TURNBULL et al., 1977; FIREMAN, 2003). 

Após a exposição ao alérgeno, a resposta asmática em humanos é dividida em 

duas fases: uma rápida, que ocorre nos primeiros 20 minutos de exposição; e uma 

tardia, que se inicia após 2-6 horas de estimulação antigênica (FIREMAN, 2003). Em 

cobaias, a resposta asmática é dividida em uma fase imediada, que ocorre até 5 horas 

após a exposição ao alérgeno, e uma tardia, que se inicia 8 horas após a exposição e 

pode se extender até 23 horas (TEN BERGE et al., 1995). Sendo assim, a estimulação 

de animais sensibilizados com antígeno por via inalatória é um método eficaz de se 

avaliar a hiper-responsividade das vias aéreas, a fim de se confirmar a efetividade da 

indução do quadro de inflamação pulmonar. 

Os animais com inflamação pulmonar apresentaram menor tempo em contato 

com o antígeno durante as quinta, sexta e sétima nebulizações, uma vez que esse 

tempo foi suficiente para desencadear os sinais de estresse respiratório, resultante da 

resposta aguda após reexposição antigênica. Além disso, observou-se uma queda 

gradual no tempo de nebulização dos animais desse grupo, indicando uma 

intensificação do quadro inflamatório pelas exposições às concentrações crescentes 

de OVA (Gráfico 1, Tabela 1). 

Esses dados são corroborados por estudos anteriores, que observaram a 

presença de hiper-reatividade das vias aéreas em animais submetidos ao mesmo 

protocolo de inflamação pulmonar (TIBÉRIO et al., 1997; LEICK-MALDONADO et al., 

2004; PIGATI et al., 2015). Analisando-se no contexto do modelo animal, esse dado 

suporta a utilização de cobaias como modelo para investigar a hiper-responsividade 

das vias aérea na inflamação pulmonar alérgica crônica, dada a intensidade das 

respostas apresentadas pelos animais durante os desafios com OVA as quais 
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incluiam tosse, espirro, retração torácica com encurtamento do tempo de respiração 

e, em alguns casos, óbito devido a obstrução completa das vias aéreas. 

Através da análise morfológica (Figuras 15-17, Gráficos 2A-C), observou-se 

infiltrado peribrônquico de células inflamatórias, além de algumas características do 

remodelamento tecidual, a saber a hiperplasia das células epiteliais das vias aéreas e 

o espessamento da camada de músculo liso brônquico por processo de hiperplasia 

ou hipertrofia. Esses achados estão de acordo com o que ocorre na asma alérgica em 

humanos, em que o processo de remodelamento promove as alterações observadas 

nos pulmões dos cobaias (AIKAWA et al., 1992; CARROLL et al., 1993; COHEN et 

al., 2007; BERGERON; AL-RAMLI; HAMID, 2009). 

Por fim, a efetividade da indução da inflamação pulmonar foi confirmada, in 

vitro, por meio da Reação de Schultz-Dale, em que o músculo liso de um animal 

sensibilizado antigenicamente contrai-se após a reexposição a este antígeno 

mediante a liberação de mediadores contráteis pelas células do microambiente 

(SCHULTZ, 1910; DALE, 1913). Inclusive, muitos processos fundamentais, 

mediadores e reguladores da patogênese da asma foram demonstrados 

primeiramente em cobaias através desse método de hipersensibilidade imediata 

(CANNING; CHOU, 2010). O fato dos cobaias com inflamação pulmonar 

apresentarem uma significativa resposta contrátil à OVA, diferentemente dos animais 

do grupo GC, confirmou o processo de sensibilização (Figura 18A-B, Gráfico 3). Esse 

dado é respaldado por estudos anteriores, que mostraram que a traqueia de cobaias 

asmáticos contrai em resposta à estimulação antigênica in vitro (SOTMRADA; 

DICKEY, 1976; SHAUKAT et al., 2015; MARTINS, 2016). 

Apesar do grande número de modelos animais que reproduzem as 

características da asma alérgica, esses estudos não têm levado ao surgimento de 

novas terapias para o crescente número de pacientes asmáticos (LLOYD; HESSEL, 

2010). Diante desse cenário, fazem-se necessárias novas abordagens terapêuticas 

que limitem ou, ao menos, tornem menos frequentes as crises agudas de pacientes 

asmáticos, o que pode ser feito com o desenvolvimento de novas drogas que modulem 

o processo fisiopatológico da doença associado a uma menor incidência de efeitos 

colaterais, ou por meio de formas alternativas que potencializem os efeitos dos 

medicamentos atualmente disponíveis para o tratamento da asma. 

Nesse contexto, insere-se o óleo de coco virgem (OCV), produto que vem 

sendo largamente utilizado na alimentação e na indústria e cujo consumo vem 
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crescendo principalmente devido às suas várias atividades benéficas sobre o perfil 

lipídico (NEVIN; RAJAMOHAN, 2004; FERANIL et al., 2011) e à redução da gordura 

corporal (KASAI et al., 2003; ASSUNÇÃO et al., 2009). O OCV é rico em ácidos graxos 

saturados de cadeia média que, além de serem ricas fontes de energia pelo seu rápido 

metabolismo hepático, apresentam atividade preventiva sobre o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (NURUL-IMAN et al., 2013; ALVES et al., 2015). Diversos 

estudos relatam os efeitos pré-clínicos desse óleo, especialmente sobre doenças 

crônicas, destacando-se as atividades antitrombótica (NEVIN; RAJAMOHAN, 2008), 

hipotensora (ALVES et al., 2015; KAMISAH et al., 2015), anti-inflamatória 

(INTAHPHUAK; KHONSUNG; PANTHONG, 2010; ZAKARIA et al., 2011; VYSAKH et 

al., 2014) e no tratamento da obesidade (ASSUNÇÃO et al., 2009), sendo esses 

efeitos atribuídos ao ácido láurico, bem como aos compostos fenólicos presentes no 

óleo. 

Não são descritos na literatura efeitos do óleo de coco em parâmetros 

fisiológicos de cobaias, sendo esse trabalho pioneiro nessa investigação. Nesse 

sentido, decidiu-se avaliar os potenciais efeitos benéficos da suplementação com 

OCV sobre a inflamação pulmonar alérgica crônica em cobaias, diante de um possível 

efeito modulador desse óleo sobre os mecanismos fisiopatológicos da doença. 

Até o presente, não há dados na literatura a respeito da toxicidade aguda ou 

crônica do óleo de coco virgem; todavia, a partir dos dados observacionais desse 

trabalho, é possível indicar uma baixa toxicidade desse óleo em cobaias, uma vez 

que, mesmo na dose mais elevada (4 g/kg), não foram observados sinais de toxicidade 

ou letalidade nos animais. 

 Posto que a avaliação do tempo de nebulização com a OVA se mostra um 

protocolo eficaz na determinação do tempo necessário para que a resposta aguda da 

asma seja desencadeada, e que os cobaias com inflamação pulmonar desenvolveram 

essa resposta em tempo mais rápido, avaliou-se se a suplementação com o óleo de 

coco virgem e com o fármaco padrão, a dexametasona, retardaria o tempo para que 

essa resposta fosse desencadeada. 

O aumento do tempo de contato com a OVA induzido pela dexametasona, 

apenas na sétima nebulização (Gráfico 1, Tabela 1), está em conformidade com dados 

da literatura (LEICK-MALDONADO et al., 2004; PIGATI et al., 2015). A suplementação 

com o OCV na maior dose (4 g/kg) preveniu completamente essa resposta aguda na 

quinta, sexta e sétima nebulizações (Gráfico 1, Tabela 1), indicando um efeito 
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atenuante do OCV sobre a resposta rápida broncoconstritora da crise asmática. Por 

se tratar de uma avaliação in vivo, em que há a influência de diversos fatores, não é 

possível inferir por qual mecanismo específico o OCV está agindo para promover essa 

resposta; todavia, é provável que ele reduza a liberação de mediadores contráteis 

pelas células inflamatórias, a própria contratilidade do músculo liso das vias aéreas 

e/ou a produção de muco pelas células caliciformes. 

Diante dessas hipóteses, foi feita a análise histológica do tecido pulmonar e 

brônquico, a fim de se evidenciar um possível efeito da dexametasona e do óleo de 

coco virgem sobre esses parâmetros. Assim, observou-se que o tratamento com a 

dexametasona, bem como a suplementação com o OCV (especialmente na dose de 

4 g/kg), reduziram a migração de células inflamatórias para o interstício pulmonar e 

para a região peribrônquica. Além disso, houve redução da hiperplasia epitelial, na 

mesma proporção tanto para a dexametasona como para as três doses do OCV, e 

uma prevenção do espessamento muscular liso; sendo, para esse parâmetro, a dose 

de 1 g/kg a mais efetiva (Figuras 15-17, Gráfico 2). Associando-se esses resultados 

aos dados já descritos, sugere-se que o efeito do OCV observado até aqui se dê, 

principalmente, por uma atenuação do processo inflamatório, mais que sua própria 

ação sobre a musculatura lisa brônquica, e da hiperplasia epitelial, os quais agem 

através da liberação de citocinas, fatores de crescimento e mediadores contráteis para 

promover a hiper-contratilidade muscular lisa característica da crise asmática 

(METCALFE; BARAM; MEKORI, 1997; GALLI; NAKAE; TSAI , 2005; BARRETT; 

AUSTEN, 2009); além de serem corroborados por estudos que demonstraram um 

efeito anti-inflamatório do OCV (INTAHPHUAK; KHONSUNG; PANTHONG, 2010; 

NEVIN; RAJAMOHAN, 2010). 

As interações indivíduo-meio ambiente que levam à hiper-responsividade 

brônquica são múltiplas e a explicação para esse fenômeno é, provavelmente, 

multifatorial. Nesse contexto, o tempo de nebulização, per se, não permite identificar 

o componente responsável pelo efeito broncoconstritor; todavia, deve-se considerar a 

previsibilidade da participação central do músculo liso nesse problema, uma vez que 

ele é o principal componente envolvido no estreitamento do lúmen das vias aéreas 

(LAUZON; MARTIN, 2016). 

Assim, avaliou-se a resposta contrátil da traqueia de cobaia, in vitro, à 

estimulação com OVA, de modo a averiguar se essa hiper-responsividade observada 
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in vivo ocorria por um aumento da contratilidade muscular lisa, pela Reação de 

Schultz-Dale (SCHULTZ, 1910; DALE, 1913).  

Como já descrito, os cobaias com inflamação pulmonar apresentaram uma 

significativa resposta contrátil à estimulação com OVA, enquanto os cobaias não 

sensibilizados não responderam ao estímulo, indicando a hiper-contratilidade das vias 

aéreas (Figura 18A-B, Gráfico 3). Observou-se ainda que os cobaias tratados com a 

dexametasona responderam de maneira semelhante aos com inflamação pulmonar à 

estimulação com a OVA (Figura 18C, Gráfico 3). Apesar de controverso, dados na 

literatura mostram que os corticosteroides tem pepel importante em conter o processo 

inflamatório, enquanto seu papel sobre musculatura lisa ainda é incerto (PRADO et 

al., 2012). Desse modo, pode-se inferir que o efeito observado in vivo para a 

dexametasona sobre o tempo de nebulização se dê por uma redução na inflamação, 

e não por reduzir a contratilidade muscular lisa, dado esse de acordo com o observado 

na análise histológica (Figuras 15-17, Gráfico 2).  

Nos animais suplementados com OCV, observou-se que, nas doses de 1 e 

2 g/kg, não houve alteração na resposta contrátil da traqueia (Figura 18D e E, 

Gráfico 3), enquanto a dose de 4 g/kg (Figura 18F, Gráfico 3) reduziu em cerca de 

60% a contração em relação aos animais com inflamação pulmonar. Esses dados 

indicam que o OCV pode inibir, parcialmente, a liberação de fatores contráteis pelas 

células imunes estimuladas com OVA ou modular negativamente a contratilidade 

muscular lisa para reduzir a broncoconstrição observada na asma. Esse efeito estaria 

relacionado à inibição do recrutamento de células inflamatórias e da atividade 

pró-contrátil do epitélio sobre o músculo liso, conforme observado pela análise 

histológica do tecido pulmonar e brônquico (Figura 15-17, Gráfico 2). 

A habilidade em prontamente modificar o comprimento muscular liso em 

experimentos com órgãos isolados se mostra útil na demonstração de características 

importantes da função contrátil do músculo liso aéreo. Dessa maneira, é possível 

determinar se a hiper-responsividade observada em pacientes asmáticos está 

associada com alterações nas propriedades contráteis do músculo liso isolado.  

Resultados contraditórios são observados quando são sumarizados estudos 

que avaliaram a resposta contrátil do músculo liso a diferentes agentes contráteis em 

distintos modelos animais de asma. Nesse contexto, hiper-contratilidade foi observada 

para a histamina (SCHELLENBERG; FOSTER, 1984; JONGSTE et al., 1987; 

CERRINA et al., 1989; BAI, 1991), estimulação colinérgica (JONGSTE et al., 1987; 
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BAI, 1991; BRAMLEY et al., 1994; CHIBBA et al., 2000; CHESNÉ et al., 2015; 

MATUSOVSKY et al., 2016), LTC4 (JONGSTE et al., 1987), adenosina (BJORCK; 

GUSTAFSSON; DAHLÉN, 1992) e KCl (CHESNÉ et al., 2015). No entanto,  

hipocontratilidade também foi observada em outros modelos animais de asma para a 

histamina (WHICKER; ARMOUR; BLACK, 1988) e para estimulação colinérgica 

(GOLDIE et al., 1986; WHICKER; ARMOUR; BLACK, 1988). 

Ainda nesse contexto, dados da literatura mostram que a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias aumenta a contratilidade muscular lisa. IL-5, IL-13, IL-33, GM-CSF, 

IFN-γ e IL-1β foram relacionados com o aumento da amplitude máxima de contração, 

bem como uma maior sensibilidade a agentes contráteis in vitro (HAKONARSON et 

al., 1999; BARLOW et al., 2013; DELMOTTE et al., 2014); o TNF-α ao aumento da 

amplitude de contração por estimulação elétrica (ANTICEVICH et al., 1995; 

DELMOTTE et al., 2014); a IL-17A ao aumento da contratilidade ao KCl e à metacolina 

(KUDO et al., 2012), além de efeito sinérgico dessa citocina com o TNF-α sobre a 

contração muscular lisa a esses agentes contráteis (MASUDA et al., 2013). Além 

disso, maior contratilidade à bradicinina foi observada em preparações in vitro de 

músculo liso brônquico após estimulação de TLR4 (DI CANDIA et al., 2017). 

Assim, apesar de muitos estudos suportarem a hiper-contratilidade muscular 

lisa na asma devido a hiper-responsividade a diferentes agentes contráteis, há dados 

que sugerem que não há diferença nessa resposta entre não asmáticos e asmáticos. 

É importante observar, no entanto, que essa variabilidade pode ser explicada pelas 

diferenças fenotípicas da asma, o modelo experimental adotado, bem como a 

preparação do tecido empregada (WRIGHT, 2013). 

À vista do já conhecido papel primário do músculo liso na hiper-responsividade 

brônquica, nesse trabalho foi investigada a reatividade da traqueia de cobaias em 

resposta a estímulos contráteis e relaxantes. Foi observado um aumento na 

reatividade contrátil da traqueia de cobaias com inflamação pulmonar, em relaçao aos 

animais não sensibilizados, frente aos agonistas carbacol (Figura 19A-D, Gráfico 4, 

Tabela 2) e à histamina (Figura 20A-D, Gráfico 6, Tabela 3), mas não ao KCl (Figura 

21A-D, Gráfico 8, Tabela 4), apenas na presença de epitélio funcional, indicando uma 

maior participação do componente fármaco-mecanico na hipercontratilidade da 

traqueia de cobaia na inflamação pulmonar, sem alteração no componente 

eletromecânico, e que esse efeito depende da funcionalidade epitelial. 
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Já com relação à potência dos agentes contráteis, não houve diferença entre 

os animais com e sem inflamação pulmonar. Estudos anteriores mostraram que 

citocinas, como IL-5 e IL-13, aumentadas na asma, induzem hiper-responsividade in 

vitro à acetilcolina em músculo liso isolado de coelho (HAKONARSON et al., 1999; 

LAPORTE et al., 2001). Adicionalmente, a triptase liberada por mastócitos induz 

hipercontratilidade à histamina em brônquio humano sensibilizado possivelmente 

devido à sua atividade enzimática sobre receptores ativados por protease (JOHNSON 

et al., 1997).  

Outras hipóteses podem ser postuladas para explicar essa resposta, como a 

maior sensibilidade do aparato contrátil ao Ca2+ (SAVINEAU; MARTHAN, 1994) ou 

maior liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares, uma vez que já foi descrito que 

citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β e IL-13, aumentam a expressão da proteína 

CD38 (ciclase de ADP-ribosil), formadora de ADP-ribose cíclica que, por sua vez, ativa 

os receptores de rianodina (DESHPANDE et al., 2003; 2004; 2005). De maneira 

similar, a IL-13 promove um aumento na expressão de proteínas da via RhoA/ROCK2, 

aumenta o co-alinhamento das fibras de actina dentro do tecido e induz 

hiper-reatividade à acetilcolina, semelhante aos resultados observados tanto em 

estudos clínicos como em modelos animais (NESMITH et al., 2014).  

Além disso, também já foi demonstrado que a maior geração de força 

isométrica está relacionada com o aumento da massa de tecido muscular liso em 

preparações de aneis de brônquio humano (ARMOUR; DIMENT; BLACK, 1988) e que 

a redução concomitante da hiper-responsividade das vias aéreas e da massa de 

músculo liso estão correlacionadas, sugerindo que essa mudança estrutural poderia 

explicar a mudança funcional na responsividade contrátil muscular lisa (DANEK et al., 

2004). Diante disso, fica evidente que a massa excessiva desse tecido e o 

espessamento da parede das vias aéreas estão associados à hiper-reatividade 

brônquica (NIIMI et al., 2000; LITTLE et al., 2002; WOODRUFF et al., 2004).  

Esses dados até aqui fornecem subsídios à hipótese de que essa 

hipercontratilidade seja decorrente de um aumento na massa de tecido muscular liso 

decorrente da inflamação pulmonar crônica. Ademais, uma vez que a sensibilidade a 

um fármaco está relacionada tanto à afinidade do receptor como ao número deste em 

si na membrana da célula (NEUBIG et al., 2003), não é descartada a possibilidade de 

um aumento na expressão dos receptores M3 e H1 no músculo liso aéreo, assim como 

das proteínas downstream de sinalização desses receptores, uma vez que a 
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hiper-eficácia contrátil só foi observada para os agentes de acoplamento 

farmaco-mecânico, mesmo sem alteração na potência contrátil. Os mecanismos 

funcionais relacionados com esse efeito foram investigados, sendo abordados 

subsequentemente. 

Ainda no contexto da reatividade contrátil da traqueia de cobaia, 

comparando-se a potência entre os dois agonistas, é importante observar que a 

sensibilidade ao carbacol foi maior que à histamina, nos cobaias com e sem 

inflamação pulmonar, fato esse explicado pela reconhecida heterogeneidade regional 

intrínseca do músculo liso das vias aéreas periféricas e centrais. Enquanto as vias 

aéreas periféricas são mais sensíveis à histamina, a estimulação colinérgica é mais 

pronunciada nas vias aéreas centrais, como a traqueia (DANIEL et al., 1986; LEFF et 

al., 1988). 

Além disso, comparando-se a potência dos três agentes contráteis entre as 

preparações na presença e na ausência de epitélio funcional, observa-se que, para a 

histamina e o KCl, ambos foram mais potentes na ausência de epitélio funcional; 

enquanto, de maneira controversa, o carbacol foi equipotente. Esses dados estão de 

acordo, em parte, com Holroyde (1986), que observou que a retirada do epitélio de 

preparações de traqueia de cobaia aumentava a sensibilidade aos três agentes 

contráteis; essa diferença foi atribuída não à eliminação de possíveis fatores 

relaxantes, mas à remoção da barreira física de permeabilidade imposta pelo epitélio 

traqueal. 

Estudos têm relatado que o epitélio das vias aéreas desempenha papel 

fundamental na promoção da resposta alérgica, bem como no remodelamento tecidual 

e na alteração da contratilidade muscular lisa. Postula-se que o dano epitelial 

decorrente da inflamação alérgica resulta na geração de sinais que agem no tecido 

mesenquimal para propagar e amplificar a inflamação e o remodelamento. Por 

exemplo, esse estímulo inflamatório pode induzir a produção de mediadores pelo 

epitélio, como o TGF-β, liberado em resposta à estimulação por citocinas, como a 

IL-13 (DAVIES, 2009) que estimula a diferenciação de fibroblastos da matriz 

extracelular em miofibroblastos, os quais medeiam a hipertrofia muscular lisa na 

asma, além de promoverem contração mais rápida e sustentada (BOXALL; 

HOLGATE; DAVIES, 2006). 

As células epiteliais são também uma fonte de fatores contráteis que 

contribuem para a broncoconstrição, como leucotrienos; prostanoides, como PGF2α, 
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PGD2 e TxA2; assim como endotelina (BARNES, PIPER, COSTELLO, 1984; LIU et 

al., 1990; HOWARTH, 1995; PEREZ-ZOGHBI, SANDERSON, 2007). Diante disso, é 

razoável afirmar que o aumento da resposta contrátil observada se dê como 

consequência dos efeitos do epitélio como liberador de mediadores hipertróficos, a 

longo prazo, e pró-contráteis, a curto prazo, para a musculatura lisa das vias aéreas. 

Tendo em vista que a asma levou a um aumento na contratilidade do músculo 

liso da traqueia de cobaia frente aos agonistas CCh e histamina, mas não ao KCl, na 

presença de epitélio, decidiu-se investigar se a dexametasona e o OCV preveniriam a 

hiper-contratilidade desse músculo em preparações com epitélio íntegro, e foi 

observado que a dexametasona reverteu a resposta contrátil da traqueia dos cobaias 

asmáticos tanto ao CCh (Figura 19E, Gráfico 5, Tabela 2) quanto à histamina, 

conforme observado pela redução da eficácia desses dois agonistas, mas sem alterar 

suas potências contráteis (Figura 20E, Gráfico 7, Tabela 3).  

Os efeitos dos glicocorticoides sobre a contratilidade da musculatura lisa ainda 

são controversos. Nabishah et al. (1990) observaram que o tratamento com 

dexametasona por 7 dias, na dose de 0,12 mg/kg/dia, reduziu a sensibilidade do 

brônquio de ratos à estimulação com acetilcolina, fato esse justificado pela redução 

na expressão no número de receptores muscarínicos. Pavlonic et al. (1998), no 

entanto, avaliando a resposta contrátil da traqueia de ratos ao carbacol, verificaram 

que o tratamento em dose única (1,2 mg/kg) com triancinolona reduziu a tensão 

máxima do agente contrátil, sem, entretanto, alterar sua potência. Lefcoe (1956) havia 

observado que a hidrocortisona antagonizava as contrações induzidas tanto por 

histamina quanto por carbacol em preparações de anéis de traqueia de cobaia.  

Além disso, Scherrer et al. (1997) observaram que o tratamento com 

metilprednisona, na dose de 10 mg/kg, reduzia a densidade de receptores 

muscarínicos após 3 h da administração. Todavia, essa densidade era reestabelecida 

após 24 h da administração da droga. Adicionalmente, de maneira controversa, os 

autores verificaram que a resposta contrátil do parênquima pulmonar dos cobaias não 

foi afetada pelo tratamento com o glicocorticoide após 96 h de tratamento. Diante 

disso, os dados se mostram de difícil comparação e conclusão, não sendo possível 

dizer, de maneira precisa, o real efeito do tratamento com glicocorticoide sobre a 

reatividade muscular lisa das vias aéreas, uma vez que este pode variar conforme o 

regime de tratamento, o modelo animal adotado, bem com a preparação de órgão 

utilizada. 
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 A suplementação com o OCV na dose de 1 g/kg não preveniu a 

hiper-reatividade contrátil da traqueia de cobaia com inflamação pulmonar frente ao 

CCh (Figura 19F, Gráfico 5, Tabela 2) ou à histamina (Figura 20F, Gráfico 7, Tabela 3), 

mas preveniu ao CCh, nas doses de 2 e 4 g/kg (Figura 19G e H, Gráfico 5, Tabela 2), 

e à histamina, apenas na maior dose testada (Figura 20H, Gráfico 6, Tabela 3). Esses 

resultados se correlacionam com o que foi observado para a estimulação com OVA, 

cuja amplitude da contração foi reduzida pelo OCV na dose de 4 g/kg. Tais dados 

apontam para um possível efeito modulador negativo do OCV sobre os mecanismos 

contráteis que foram alterados pela inflamação pulmonar, em especial, a expressão 

de receptores muscarínicos e histaminérgicos, bem como as proteínas das suas vias 

downstream de sinalização intracelular. Também pode ser apontado como alvo de 

modulação do OCV o próprio processo inflamatório crônico, responsável pelas 

alterações, a longo prazo, no tecido muscular liso das vias aéreas na asma, além do 

efeito do óleo em reduzir a hipertrofia muscular lisa, porém em menor extensão, já que 

esses dados são respaldados pelo observado na analise histológica pulmonar e 

brônquica. 

 Até aqui, observou-se que o modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica 

em cobaias induz hiper-reatividade contrátil do músculo liso traqueal à estimulação 

antigênica e com os agonistas carbacol e histamina; e que a suplementação com o 

OCV, especialmente na dose de 4 g/kg, reverte esses parâmetros, relacionando-se 

tais efeitos com a atividade anti-inflamatória do óleo, além da modulação de proteínas 

das vias de sinalização de contração e da maquinaria contrátil, bem como de 

mecanismos intracelulares hipertróficos do músculo liso. 

 Por meio de uma conversão direta, essa dose de 4 g/kg de OCV corresponderia 

a um consumo humano, considerando-se um adulto de 70 kg, de 280 g de óleo. 

Entretanto, a Food and Drug Administration (FDA) sugere que a extrapolação da dose 

animal para humano é corretamente calculada por meio da normalização em relação 

à área de superfície corporal, representada em mg/kg2 (REAGAN-SHAW; NIHAL; 

AHMAD, 2007). Nesse sentido, a maior dose de OCV corresponde a uma dose de 

0,86 g/kg. Considerando-se ainda que o modelo animal que mimetiza a inflamação 

pulmonar é limitada ao período de indução até a eutanásia, é de se convir que, em 

humanos, cuja suplementação com o óleo duraria tempo mais prolongado, essa dose 

poderia ser ajustada sem que os efeitos benéficos sejam comprometidos. 
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 Complementar aos mecanismos contráteis que medeiam a 

hiper-responsividade brônquica, esse fenômeno também está relacionado com uma 

menor liberação de agentes relaxantes para o músculo liso, sejam eles hormônios, 

neurotransmissores ou mediadores inflamatórios, como adrenalina (BARNES, 1986), 

peptídeo intestinal vasoativo (BEN-JEBRIA et al., 1993) e prostanoides, como PGE2 

e PGI2 (WALTERS et al., 1982). A dessensibilização de receptores adrenérgicos β2 

também está associada ao aumento da responsividade muscular lisa a estímulos 

contráteis na asma (BARNES, 1995). 

 Avaliando-se a responsividade do músculo liso das vias aéreas em modelos 

animais de asma, tem sido observado hipo-responsividade a agentes relaxantes, 

como a teofilina e agonistas β2 (CERRINA et al., 1986; GOLDIE et al., 1986; 

WHICKER; ARMOUR; BLACK, 1988; BAI, 1991; NESMITH et al., 2014). 

 Tomando esses dados como premissa, decidiu-se investigar a reatividade 

relaxante da traqueia de cobaias, a fim de determinar se a inflamação pulmonar 

promove alterações na responsividade relaxante das vias aéreas, além de obter 

indícios de quais mecanismos estariam por trás desse efeito, e se a suplementação 

com o OCV reverteria essa alteração. 

 Não foram observadas diferenças tanto na eficácia quanto na potência 

relaxante da isoprenalina sobre o tônus basal da traqueia de cobaia com inflamação 

pulmonar, tanto na presença como na ausência de epitélio, comparados ao grupo GC 

(Figura 22A-D, Gráfico 9, Tabela 5). Entretanto, contrariamente a esse dado, quando 

o órgão era pré-contraído com carbacol, foi observado um deslocamento da curva de 

relaxamento da isoprenalina para a direita, isto é, uma redução, em cerca de 3,5 

vezes, na sua potência relaxante em traqueia de cobaia com inflamação pulmonar na 

presença (Figura 23A e C, Gráfico 10, Tabela 6), mas não na ausência de epitélio 

(Figura 23B e D, Gráfico 10, Tabela 6), sem alteração na sua eficácia relaxante, 

fortalecendo os indícios da participação fundamental do epitélio na hiper-reatividade 

do modelo de inflamação pulmonar. 

 Apesar da aparente contradição desses dados, uma vez que a asma leva a 

aumento do tônus basal com consequente estreitamento do lúmen das vias aéreas, 

estudos anteriores em animais mostram a existência de um antagonismo funcional 

entre a contração mediada pela estimulação colinérgica e o relaxamento induzido por 

agonistas adrenérgicos β (FERNANDES; FRYER; HIRSHMAN, 1992; WATSON; 

EGLEN, 1994). Receptores M3 influenciam de modo crucial a função desses 
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receptores por mecanismo que envolve a ativação da PKC e fosforilação direta dos 

receptores β2, bem como da proteína Gs, promovendo desacoplamento do receptor 

com sua proteína G, bem como dessensibilização (MEURS et al., 2001); além da 

fosforilação da cinase dos adrenoceptores β (BARK), amplificando a 

dessensibilização desses receptores (DE BLASI; PARRUTI; SALLESE, 1995; 

BOTERMAN et al., 2006). Tais processos explicam a bem conhecida atenuação da 

eficácia de agonistas β durante episódios de broncoconstrição grave (MEURS; 

GOSENS; ZAAGSMA, 2008). 

Conhecida essa relação, estudo foi conduzido para determinar se uma das 

razões para a menor responsividade aos agonistas β sobre  a contração por ACh é a 

exposição a citocinas específicas, como a IL-13, produzida, dentre outras células, pelo 

epitélio das vias aéreas na inflamação alérgica pulmonar, tendo sido demonstrado 

uma redução do relaxamento por esse mecanismo (GRUNSTEIN et al., 2002). Além 

disso, Nesmith et al. (2014) observaram que as vias aéreas de pacientes não 

asmáticos respondiam de forma semelhante àqueles com perfil fenotípico asmático, 

induzido por IL-13, à estimulação com isoprenalina quando esta era adicionada às 

preparações na ausência de estimulação contrátil prévia. Todavia, quando o órgão 

era pré-contraído com acetilcolina, a resposta relaxante era atenuada, quando 

comparado com as preparações de indivíduos não asmáticos. Esses dados confirmam 

estudo anterior que mostrou que a IL-13 reduz a responsividade dos receptores 

adrenéricos β do músculo liso das vias aéreas (LAPORTE et al., 2001). 

 Além da IL-13, outros mediadores inflamatórios já foram relacionados com a 

hiporresponsividade à estimulação adrenérgica nas vias aéreas e à dessensibilização 

dos receptores β2 (GUPTA et al., 2016). A IL-1β, uma citocina produzida por diversas 

células do pulmão, reduz a responsividade adrenérgica β de células musculares lisas 

humanas (LAPORTE et al., 2000). Além disso, fatores de crescimento, como o 

TGF-β1, produzido também pelo epitélio brônquico, reduz o número de 

adrenoceptores β em células musculares lisas de traqueia humana, além de reduzir 

os níveis de cAMP aumentados por agonistas β2 (NOGAMI et al., 1994). 

 Uma vez que foi observado uma menor sensibilidade da traqueia de cobaia à 

isoprenalina, apenas na presença de epitélio, decidiu-se avaliar se a suplementação 

com OCV reverteria essa resposta em preparações com epitélio íntegro. Inicialmente, 

foi visto que o fármaco padrão, dexametasona, não alterou a resposta a esse agonista, 

uma vez que a curva de relaxamento se manteve sobreposta com a dos animais com 
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inflamação pulmonar (Figura 23E, Gráfico 11, Tabela 6). Esse dado se contrapõe com 

dados da literatura, que mostram que glicocorticoides melhoram a responsividade do 

músculo liso das vias aéreas a agonistas adrenérgicos β por aumentar a transcrição 

gênica e expressão desses receptores (LEFCOE, 1956; SCHERRER et al., 1997; 

SCHRAMM, 2000). Todavia, é importante observar que em nenhum desses trabalhos 

foi utilizado um modelo animal de asma alérgica, o que torna difícil sua extrapolação 

para os obtidos no nesse trabalho. Ademais, é provável que a upregulation promovida 

pelos glicocorticoides em animais ou cultura de células musculares lisas não 

asmáticos não seja suficiente para reverter a dessensibilização desencadeada pela 

inflamação pulmonar observada no presente estudo. 

 Diferentemente, apesar da suplementação com o OCV nas doses de 1 e 2 g/kg 

não ter alterado a curva de relaxamento à isoprenalina em traqueia de cobaia com 

inflamação pulmonar (Figura 23F e G, Gráfico 11, Tabela 6), foi observado que na 

dose de 4 g/kg, a curva foi deslocada para a esquerda, se sobreponto ao controle 

(Figura 23H, Gráfico 11, Tabela 6), indicando assim que a suplementação com o óleo 

na maior dose testada previne a hipo-responsividade da traqueia de cobaia a esse 

agonista adrenérgico β. Tal efeito pode ter diversas explicações, destacando-se uma 

possível inibição da dessensibilização dos receptores β, provável responsável pela 

menor sensibilidade da traqueia de cobaia asmático à isoprenalina, por mecanismos 

dependentes da participação do epitélio, como  a inibição da liberação de citocinas e 

fatores de crescimento, como IL-13 e TGF-β, os quais já foram relacionados com a 

redução da expressão desses receptores e consequente menor responsividade 

relaxante do músculo liso das vias aéreas a agonistas adrenérgicos β (NOGAMI et al., 

1994). 

 Tendo em vista que foi avaliada a reatividade contrátil da traqueia de cobaia ao 

KCl, substância que induz contração por mecanismo eletromecânico que, por sua vez, 

leva à despolarização de membrana e consequente abertura dos CaV (DU et al., 

2006), cuja amplitude da contração não diferiu entre os animais com e sem inflamação 

pulmonar, decidiu-se comprovar esse resultado avaliando-se a resposta relaxante 

desse órgão ao nifedipino, um bloqueador dos CaV (AHMED; FOSTER; SMALL, 

1985). 

 A reatividade relaxante da traqueia de cobaias dos grupos GC e GASM não 

diferiu, tanto em termos de potência como de eficácia, na presença e na ausência de 

epitélio (Figura 24A-D, Gráfico 12, Tabela 7), indicando que a inflamação pulmonar 
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não altera o influxo de Ca2+ pelos CaV, seja pelo limiar de voltagem necessário para 

levar à abertura desses canais, a probabilidade de abertura, a condutância ou a sua 

expressão na membrana das células musculares lisas. Além disso, esses dados 

confirmam o que foi observado para a reatividade contrátil da traqueia ao KCl, que 

também não foi alterada pela inflamação pulmonar. 

 Diante desses dados, conclui-se parcialmente que o modelo de inflamação 

pulmonar alérgica crônica promove alterações teciduais no sistema respiratório de 

cobaias, levando a uma hiper-responsividade muscular lisa traqueal, caracterizada por 

uma maior reatividade a agonistas contráteis e menor responsividade a agonista 

relaxante, por mecanismos dependentes da participação do epitélio. Além disso, o 

OCV previne a hiper-reatividade muscular lisa, provavelmente por modular as vias 

desencadeadas a partir do epitélio das vias aéreas, além de impedir a progressão do 

remodelamento tecidual do sistema respiratório. Por fim, tomadas as avaliações em 

conjunto, a dose de 4 g/kg se mostra a mais efetiva em reverter todas essas 

alterações. Nesse sentido, prosseguiu-se com a investigação dos mecanismos 

funcionais relacionados com as alterações desencadeadas pela inflamação pulmonar, 

bem como promovidos pelo óleo de coco virgem na dose de 4 g/kg para prevenir essas 

alterações no músculo liso da traqueia de cobaia. 

A asma é caracterizada por uma sobrecarga de espécies reativas de oxigênio, 

que ocasionam estresse oxidativo e alterações nas funções de diversos componentes 

do sistema respiratório (MORWOOD et al., 2005; BISHOPP et al., 2017). As principais 

ROS envolvidas com a função desse sistema são o ânion superóxido, os radicais 

hidroxila e o peróxido de hidrogênio, os quais levam à formação de outra variedade 

de ROS (HENRICKS; NIJKAMP, 2001; LOXHAM; DAVIES; BLUME, 2014). 

Diversos trabalhos relataram os efeitos das ROS no funcionamento do músculo 

liso das vias aéreas. Peróxido de hidrogênio e níveis aumentados de oxigênio induzem 

contração da traqueia de cobaia (RHODEN; BARNES, 1989). Além dos seus efeitos 

diretos, estudos mostram que as ROS também influenciam a reatividade das vias 

aéreas a agonistas contráteis e relaxantes; dentre eles, destacam-se a resposta 

contrátil aumentada à acetilcolina e à metacolina (HENRICKS; NIJKAMP, 2001), à 

histamina (SADEGHI-HASHJIN et al., 1996), à serotonina (SZAREK; SCHMIDT, 

1990), e a diminuição no número e na função de receptores adrenérgicos β2 

(NIJKAMP; HENRICKS, 1990; IKUTA et al., 1992). 
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Tendo em vista essas premissas, investigou-se a contribuição das ROS na 

contração mediada pelo CCh em traqueia de cobaias com e sem inflamação 

pulmonar. Observou-se que a apocinina, inibidor da NADPH oxidase, não alterou a 

curva cumulativa de contração ao CCh, com relação à eficácia e à potência do 

agonista, nas preparações de traqueia de cobaia dos grupos GC (Figura 25A, Gráfico 

13A, Tabela 8), GASM (Figura 25D, Gráfico 13B, Tabela 8) e GASM/OC4 (Figura 25G, 

Gráfico 13C, Tabela 8). Esse dado indica que o ânion superóxido proveniente da 

NADPH oxidase não exerce papel importante na modulação do tônus contrátil da 

traqueia de cobaia, independente se há ou não um quadro de inflamação pulmonar 

alérgica, e que o OCV também não altera essa via de formação de ROS. 

Diferentemente, o tempol, mimético da SOD, reduziu a potência contrátil do 

CCh nos animais sem inflamação pulmonar (Figura 25B,  Gráfico 13A, Tabela 8), mas 

não nos animais com pulmões inflamados GASM (Figura 25E, Gráfico 13B, Tabela 8). 

Semelhantemente ao GASM, no GASM/OC4 a potência do CCh também não foi 

reduzida pelo tempol (Figura 25H, Gráfico 13C, Tabela 8), indicando, assim, que as 

ROS, especialmente o ânion superóxido, estão aumentados nos animais asmáticos, 

uma vez que o tempol foi incapaz de impedir a ação desse ânion no músculo liso 

traqueal, mas que esse aumento se daria por vias independentes da NADPH oxidase, 

como a xantina oxidase e a eNOS desacoplada, vias igualmente responsáveis pela 

formação do ânion superóxido. 

Corroborando essa participação do ânion superóxido na regulação do tônus 

das vias aéreas, De Boer et al. (1998) evidenciaram que a contração mediada por 

metacolina era atenuada na presença da SOD, indicando a influência dessa ROS na 

contratilidade muscular lisa das vias aéreas. Além disso, o resultado semelhante ao 

do grupo GASM observado nos animais com inflamação pulmonar suplementados 

com OCV indicam que o óleo não modula essa via de formação das ROS; porém, 

diante das evidências relatadas na literatura acerca da atividade antioxidante do OCV, 

postula-se que ele aja nas etapas subsequentes da formação das ROS, como a 

geração do peróxido de hidrogênio a partir do ânion superóxido. 

Mátyás; Pucovský; Bauer (2002) avaliaram qual das ROS apresentaria maior 

importância no contexto da contratilidade da traqueia de cobaia e foi observado que 

tanto o ânion superóxido quanto os radicais hidroxila e o peróxido de hidrogênio 

contraem o músculo liso traqueal, sendo este último a ROS responsável pelo maior 

aumento no tônus muscular. Além disso, os efeitos desses radicais livres são contidos 
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pelas defesas antioxidantes presentes no epitélio íntegro e o dano epitelial 

potencializa o efeito contrátil dessas ROS. 

Nesse sentido, uma vez que a asma induz dano epitelial, é razoável inferir sobre 

uma possível redução da capacidade do epitélio traqueal em capturar esses radicais 

livres, levando assim a um desbalanço entre ROS/defesas antioxidantes, favorecendo 

o dano muscular liso aéreo. Corroborando essa hipótese, De Raeve et al. (1997) 

observaram que células epiteliais isoladas de asmáticos possuem menor atividade da 

SOD em comparação ao epitélio de não asmáticos. Além disso, uma vez que o 

peróxido de hidrogênio é a ROS de maior importância na contração muscular lisa das 

vias aéreas, decidiu-se investigar a participação desse radical livre no efeito contrátil 

ao CCh. 

Enquanto a catalase, enzima que converte o peróxido de hidrogênio em água 

e oxigênio molecular (RHODEN; BARNES, 1989), reduziu a potência contrátil do 

CChh cerca de 4 vezes (Figura 25C, Gráfico 13A, Tabela 8), nos animais com 

inflamação pulmonar, a potência do CCh não foi alterada (Figura 25F, Gráfico 13B, 

Tabela 8), semelhante ao observado na presença do tempol; indicando um aumento 

na produção do H2O2 desencadeada pelo processo inflamatório, refletindo a 

inabilidade da catalase em reduzir os níveis dessa ROS. Interessantemente, nos 

animais com inflamação pulmonar suplementados com OCV, houve uma forte 

prevenção da formação desse radical livre, uma vez que a potência contrátil do CCh 

foi reduzida em 6,6 vezes na presença da catalase (Figura 25I, Gráfico 13C, Tabela 8). 

Assim, sugere-se que o OCV promove seu efeito antioxidante nos pulmões de cobaias 

com inflamação pulmonar não por reduzir a formação ou a depuração do ânion 

superóxido, mas os efeitos danosos do peróxido de hidrogênio sobre a contratilidade 

muscular lisa. 

O envolvimento dos prostanoides na patogênese da asma é bem reconhecido, 

sendo descrito que, no fluido broncoalveolar de pacientes asmáticos, os níveis de 

PGD2 e PGF2α são, respectivamente, 12 e 22 vezes maiores que em indivíduos não 

asmáticos (LIU et al., 1990). É descrito, no entanto, que o uso de AINES, tais como o 

AAS e a indometacina, induz broncoconstrição grave (VALLY; TAYLOR; THOMPSON, 

2002; MASCIA et al., 2005), assim como camundongos deficientes em COX-1 exibem 

inflamação aumentada das vias aéreas em modelo de asma (CAREY et al., 2003; 

NAKATA et al., 2005). Além disso, foi evidenciado que a super-expressão da COX-1 
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no epitélio de camundongos reduz a hiper-responsividade das vias aéreas (CARD et 

al., 2006). 

Tais efeitos são explicados pelo desvio do metabolismo do AA da via da COX 

para a via da 5-LO e consequente elevação dos níveis de leucotrienos (DAHLÉN et 

al., 1998; DAHLÉN et al., 2002; HONDA; KABASHIMA, 2014), como os cisteinil 

leucotrienos, responsáveis pela forte broncoconstrição e eosinofilia (DAVIDSON et al., 

1987; LAIDLAW et al., 2012), uma vez que estudos com camundongos deficientes em 

5-LO mostraram haver uma redução na hiper-responsividade induzida por antígeno 

(IRVIN et al., 1997). Semelhantemente, foi demonstrado que a zileutona, um inibidor 

da 5-LO, assim como um inibidor da FLAP, reduzem a hiper-responsividade das vias 

aéreas em camundongos (HENDERSON et al., 1996; VARGAFTIG; SINGER, 2003). 

Os efeitos da inibição da COX sobre a contração do músculo liso das vias 

aéreas já haviam sido descritos por Orehek; Douglas; Bouhuys (1975), que 

observaram que a incubação de anéis de traqueia de cobaia com indometacina 

promovia efeitos semelhantes aos observados nesse trabalho para o grupo GC: 

redução do tônus basal, baixa resposta contrátil a pequenas concentrações de CCh e 

aumento na resposta contrátil em altas concentrações desse agonista (Figura 26A, 

Gráfico 14A, Tabela 9). Semelhantemente, a zileutona, inibidora da 5-LO, aumentou 

a eficácia contrátil do CCh nos animais do grupo GC, na mesma proporção da 

indometacina (Figura 26B, Gráfico 14A, Tabela 9), indicando um equilíbrio entre as 

ações da COX e da 5-LO na ausência de inflamação pulmonar, responsáveis pela 

manutenção da homeostase respiratória, de modo que a inibição de uma via promove 

o desvio igualitário para a via colateral de metabolismo do AA. 

Diferentemente, os animais com inflamação pulmonar apresentaram tanto a 

resposta contrátil máxima quanto a potência do CCh aumentada pela indometacina 

(Figura 24B, Gráfico 14B, Tabela 9), mas não pela zileutona (Figura 26D, Gráfico 14B, 

Tabela 9), indicando que na inflamação pulmonar a liberação de prostaglandinas 

relaxantes esteja deficiente, sendo tal hipótese respaldada por pesquisas que 

demonstraram em modelos de asma uma hipo-responsividade muscular lisa das vias 

aéreas à PGE2 e à PGI2 (LUNDEQUIST et al., 2010; MORI et al., 2011; JAIN et al., 

2014). Além disso, sugere-se que os produtos da 5-LO, os Cys-LTs, estejam sendo 

formados em uma proporção significantemente maior que nos animais do grupo GC, 

ou ainda que o tecido muscular encontra-se sensibilizado a esses mediadores, sendo 

a zileutona ineficaz em impedir suas ações, corroborando dados da literatura 
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(DAVIDSON et al., 1987; HENDERSON et al., 1996; IRVIN et al., 1997; VARGAFTIG; 

SINGER, 2003; LAIDLAW et al., 2012). 

Por outro lado, nos animais do GASM/OC4, observou-se resposta diferente de 

GC e GASM: a indometacina não alterou a eficácia e a potência do CCh (Figura 24C, 

Gráfico 14C, Tabela 9); e, interessantemente a zileutona reduziu a potência contrátil 

do CCh (Figura 24C, Gráfico 14C, Tabela 9). Esses dados levam a sugerir que a 

suplementação com o OCV alterou o padrão de síntese e liberação dos mediadores 

lipídicos provenientes da cascata de sinalização do AA, com um provável aumento da 

formação de prostanoides relaxantes sobre os contráteis, que se equilibram com a 

formação de Cys-LTs. Desse modo, o bloqueio da COX manteria uma produção ainda 

suficiente de prostanoides relaxantes que se equilibra com os produtos da 5-LO, e a 

inibição desta faz prevalecer a ação dos prostanoides relaxantes para reduzir a 

capacidade contrátil do CCh. Apesar desses dados nortearem para um possível efeito 

benéfico da suplementação com o OCV, do ponto de vista da asma como uma doença 

inflamatória cujo agravamento é fortemente influenciado por tais mediadores, deve-se 

ter cautela sobre até que ponto esse efeito pode ser benéfico ou danoso para a 

homeostase respiratória. 

Foi evidenciada a participação do ânion superóxido na hiper-contratilidade 

traqueal de animais asmáticos, a qual não foi revertida pelo OCV. Interessantemente, 

estudos demonstram a participação de prostanoides formados independentemente da 

COX, via peroxidação do ácido araquidônico da membrana, promovida por radicais 

livres (MORROW; ROBERTS, 1996; JANSSEN, 2000; 2001). 

Tais compostos, os isoprostanos, como a 8-iso-PGF2α (HAZBUN et al., 1993), 

são considerados marcadores do estresse oxidativo em pacientes asmáticos e podem 

induzir contração do músculo liso das vias aéreas (JANSSEN, 2000; 2001). No modelo 

de inflamação pulmonar, foi evidenciado em estudos anteriores a participação da 

8-iso-PGF2α no aumento da resistência das vias aéreas associado ao estresse 

oxidativo em cobaias (POSSA et al., 2012; PIGATI et al., 2015). Além disso, estudo 

conduzido por Mátyás; Pucovský; Bauer (2002) demonstrou que a contratilidade da 

traqueia de cobaia induzida por peróxido de hidrogênio, radicais hidroxila ou ânion 

superóxido estava associada à ativação da 5-LO, preferencialmente, bem como da 

COX, indicando o papel fundamental dos leucotrienos na reatividade contrátil do 

músculo liso aéreo dependente das ROS. 
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Diante disso, pode-se sugerir também que, com a inibição da COX, o excedente 

de ácido araquidônico ficou disponível para sofrer ação de radicais livres e formar 

isoprostanos contráteis, explicando o aumento da sensibilidade contrátil ao CCh 

observado no GASM, e que o provável efeito antioxidante do OCV foi um dos fatores 

que contribuíram para a reversão desse efeito. Essa hipótese é suportada por dados 

da literatura, que mostram que o OCV, e/ou seus polifenois, apresentam atividade 

anti-inflamatória por inibição da formação de edema de pata induzida por ácido 

araquidônico (INTAHPHUAK; KHONSUNG; PANTHONG, 2010) ou por redução da 

expressão da COX-2 em ratos (VYSAKH et al., 2014); além de atividade antioxidante, 

seja por inibir a peroxidação lipídica ou por aumentar a expressão de enzimas 

antioxidantes (NEVIN; RAJAMOHAN, 2006; MARINA et al., 2009; ABUJAZIA et al., 

2012; ARUNIMA; RAJAMOHAN, 2013; VYSAKH et al., 2014; ALVES et al., 2015). 

Além disso, estudo realizado por Henry et al. (2002) evidenciaram que ácidos 

graxos saturados da dieta, especialmente aqueles entre C-10 e C-12, apresentam 

capacidade antioxidante e inibitória das COXs I e II. Outrossim, recentemente foi 

descrito que o ácido láurico reduz o estresse oxidativo em ratos hipertensos (ALVES 

et al., 2017). Desse modo, baseado nos estudos já descritos, provavelmete os efeitos 

observados para o OCV podem estar relacionados tanto com seus compostos 

fenólicos como com seu ácido graxo majoritário, o ácido láurico. 

Outro importante mediador da reatividade contrátil e relaxante do músculo liso, 

de modo geral, é o NO, também produzido pelo epitélio traqueal e brônquico, além de 

outras fontes, como neurônios nitrérgicos, células inflamatórias e o próprio músculo 

liso (RICCIARDOLO, 2003). 

O sistema respiratório apresenta as isoformas constitutivas de NOS tanto nos 

neurônios iNANC (nNOS) como no endotélio dos vasos pulmonares e no epitélio 

traqueobrônquico (eNOS), envolvidas na regulação do tônus das vias aéreas 

(RICCIARDOLO et al., 2004). Apesar do NO produzido a partir da eNOS estar 

associada com a inibição da inflamação por meio da supressão da ativação do NF-kB 

e consequente redução da expressão da iNOS, bem como de citocinas inflamatórias 

(CIRINO; FIORUCCI; SESSA, 2003; COOK et al., 2003; TEN BROEKE et al., 2006), 

nas vias aéreas inflamadas de asmáticos, há uma elevada expressão da iNOS, 

especialmente nas células epiteliais e inflamatórias, incluindo macrófagos, neutrófilos 

e eosinófilos (RICCIARDOLO et al., 2004; HAMID et al., 1993; ASANO et al., 1994). 

Altas concentrações de NO produzido a partir da iNOS tem sido considerado danoso 
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para as vias aéreas (RICCIARDOLO et al., 2004), uma vez que seus efeitos são 

associados à formação do radical livre peroxinitrito (SADEGHI-HASHJIN et al., 1998), 

havendo uma forte correlação entre os níveis de NO, a eosinofilia e a 

hiper-responsividade das vias aéreas (DUPONT et al., 1998; JATAKANON et al., 

1998). 

Diante dessa premissa, decidiu-se investigar se a hiper-reatividade da traqueia 

de cobaias com inflamação pulmonar ao CCh estava associada com a via do NO, seja 

por uma menor eficácia na sua produção a partir da eNOS ou por uma super atividade 

da iNOS. 

Evidenciou-se que, enquando o pré-tratamento com o inibidor de NOS 

(L-NAME) não alterou a curva de contração do CCh nos animais do grupo GC (Figura 

27A, Gráfico 15A, Tabela 10, no GASM, tanto a eficácia quanto a potência contrátil do 

CCh foram aumentadas (Figura 27B, Gráfico 15B, Tabela 10). Baseado na premissa 

de que o NO causa broncodilatação, seria esperado que a inibição da síntese de NO 

pelo L-NAME aumentasse ou potencializasse o efeito contrátil do CCh, o que não foi 

observado no presente trabalho para GC. Diante disso, assume-se que, nos animais 

não asmáticos, não há ação tônica do NO sobre a contratilidade das vias aéreas, 

diferentemente do que foi observado nos animais com inflamação pulmonar. Tal efeito 

pode estar associado a uma expressão diferencial da eNOS e da iNOS entre os 

animais com e sem inflamação pulmonar, assim como o efeito inibitório do L-NAME 

sobre essas duas isoformas. Presume-se que o L-NAME bloqueia a eNOS, mas não 

a iNOS, através da qual o NO está sendo predominantemente formado nos animais 

do GASM, e nos quais a eNOS encontra-se deficiente, aumentando a efetividade da 

inibição promovida pelo L-NAME. 

Esses dados são corroborados por Antosova e Strapkova (2008), que 

observaram efeitos semelhantes do L-NAME em cobaias aos deste trabalho. No 

entanto, de modo controverso, Antosova et al. (2015) evidenciaram que o 

pré-tratamento da traqueia de cobaia com L-NAME aumenta a resposta contrátil desse 

órgão tanto em animais não asmáticos quanto asmáticos. Diante disso, é possível que 

o efeito do L-NAME sobre a atividade das diferentes isoformas de NOS dependa do 

modelo de inflamação pulmonar alérgica adotado e a habilidade deste em alterar a 

expressão dessas isoformas nas vias aéreas. 

De fato, para para o presente modelo de inflamação pulmonar, demonstrou-se 

um aumento na expressão da iNOS no tecido pulmonar (PRADO et al., 2005; POSSA 
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et al., 2012) e que, enquanto o tratamento crônico de cobaias asmáticos com L-NAME 

leva ao aumento da resistência das vias aéreas, o tratamento com o 1400W, um 

inibidor da iNOS, atenua esse parâmetro (PRADO et al., 2005). Além disso, foi visto 

por Angeli et al. (2008) que o efeito contrátil do NO produzido pela iNOS envolve a 

liberação de 8-iso-PGF2α a partir da peroxidação do AA da membrana pelo radical 

livre peroxinitrito e que o bloqueio da iNOS reduz os níveis desse isoprostano em 

animais sensibilizados com ovalbumina (STARLING et al., 2009). 

Interessantemente, nos animais do GASM/OC4, o L-NAME não alterou a curva 

de contração do CCh (Figura 27C, Gráfico 15C, Tabela 10), de modo semelhante ao 

observado no GC, indicando uma reversibilidade na sinalização do NO promovida pelo 

OCV. Uma vez que o óleo também apresentou efeito benéfico sobre o estresse 

oxidativo e a síntese e liberação dos prostanoides, é possível sugerir um efeito em 

cascata promovido pela suplementação com o OCV: redução na formação de ROS e 

de NO, via iNOS, com consequente diminuição da peroxidação lipídica e menor 

formação de isoprostanos. Diante desses dados e as suposições levantadas a partir 

deles, faz-se necessário investigar seus possiveis efeitos diretos sobre a expressão 

de proteínas chave envolvidas nesse mecanismo, isto é, a COX, a iNOS e as enzimas 

do sistema antioxidante pulmonar. 

Ainda com relação à interface ROS-NO-isoprostanos, é relatado que esses 

mediadores lipídicos induzem contração muscular lisa das vias aéreas agindo em 

receptores tirosina cinase, bem como sobre a via de sinaliação RhoA/ROCK, 

culminando com a diminuição da atividade da MLCP. Desse modo, a resposta final 

está associada com um aumento no nível de fosforilação da cadeia leve da miosina e 

hipercontratilidade das vias aéreas (JANSSEN, 2001). 

A via RhoA/ROCK é apontada como uma das responsáveis por contribuir com 

a hiper-contratilidade das vias aéreas na asma (CHIBA; MATSUSUE; MISAWA, 

2010). Estudos mostram que a reatividade muscular brônquica aumentada a 

agonistas muscarínicos, tanto em modelos animais como em humanos, se dá sem 

alteração na expressão de seus receptores (LEE et al., 1994; CHIBA; MISAWA, 1995; 

CHIBA et al., 2000) ou nos níveis de Ca2+ intracelulares (CHIBA et al., 1999a), mas 

por uma maior sensibilização ao Ca2+ mediada pela RhoA e aumento da expressão 

dessa proteína, tanto em modelo animal de asma em ratos como em camundongos 

(CHIBA et al., 1999b; CHIBA; MISAWA, 2004). Nesse sentido, Kudo et al. (2012) 
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demonstraram que a hipercontratilidade muscular das vias aéreas induzida por IL-17A 

está associada à sinalização intracelular mediada pela via NF-κB/RhoA/ROCK2. 

 Diante dessa premissa, decidiu-se investigar a participação da ROCK na 

hiper-contratilidade observada na traqueia dos animais com inflamação pulmonar ao 

CCh. Nos animais sem inflamação pulmonar, observou-se que a curva de contração 

do CCh foi deslocada para a direita, sem redução da eficácia contrátil (Figura 28A-C, 

Gráfico 16A, Tabela 11), indicando que o inibidor de ROCK, o Y-27632, reduziu a 

potência contrátil do agonista. A curva do CCh no GASM também foi deslocada para 

a direita, porém, esse descolamento só ocorreu em uma concentração 10 vezes maior 

do inibidor da ROCK. Além disso, a eficácia contrátil do CCh foi aumentada pelo 

inibidor, indicando um provável efeito compensatório mediado em resposta à inibição 

da ROCK (Figura 28D-F, Gráfico 16B, Tabela 11). Além disso, comparando-se os 

valores de pA2 do Y-27632, observa-se que a concentração do inibidor necessária 

para reduzir pela metade a potência do CCh foi quase 10 vezes maior nos animais 

com inflamação pulmonar. Esses dados suportam um provável aumento na expressão 

das proteínas da via RhoA/ROCK induzido pela inflamação alérgica. 

 Analisando outros modelos animais de inflamação pulmonar alérgica, é 

possível  associar uma forte relação entre a hiper-responsividade muscular lisa das 

vias aéreas com a super expressão da RhoA. Chiba et al. (1999b) evidenciaram níveis 

aumentados de RhoA no músculo liso brônquico de ratos hiper-responsivos e Chiba 

et al. (2003) observou níveis aumentados de RNAm dessa proteína nesse modelo 

animal de asma brônquica, bem como em camundongos (CHIBA et al., 2005; 

2009a,b,c). Em cobaias, também é conhecido o papel da via da ROCK na 

contratilidade brônquica, conforme observado na hiper-responsividade das vias 

aéreas utilizando esse modelo animal (HASHIMOTO et al., 2002; SCHAAFSMA et al., 

2004). 

Com relação ao modelo de inflamação pulmonar desse trabalho, também foi 

evidenciada a participação da via RhoA/ROCK na hiper-responsividade das vias 

aéreas. Foi demonstrado recentemente que o tratamento de cobaias asmáticas com 

o Y-27632 atenuava a sinalização mediada pela ROCK, melhorando a mecânica 

pulmonar, o remodelamento e o estresse oxidativo (POSSA et al., 2012; PIGATI et al., 

2015). Além disso, foi observado que a inibição dessa via leva a uma redução da 

expressão dos marcadores do estresse oxidativo iNOS e 8-iso-PGF2α (PIGATI et al., 

2015), sugerindo assim um crosstalk entre essas vias de sinalização. 
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 Tendo em vista que a hiper-contratilidade da traqueia de cobaias com 

inflamação pulmonar é dependente da liberação de mediadores contráteis e 

inflamatórios pelo epitélio, a participação da ROCK nesse efeito é respaldada por 

dados que mostram que, em animais asmáticos, essa via é estimulada por citocinas 

liberadas pelo epitélio traqueobrônquico, como a IL-13 e o TNF-α, agindo em nível 

transcricional, elevando os níveis do mRNA e da proteína no citosol tanto das células 

inflamatórias residentes das vias aéreas como diretamente nas células musculares 

lisas (CHIBA et al., 2009a, b; GOTO et al., 2010a, b), por meio da ativação das vias 

do NF-kB (GOTO; CHIBA; MISAWA, 2009; GOTO et al., 2010a) e da STAT6 (CHIBA 

et al., 2009a,b; GOTO et al., 2010a). 

 Curiosamente, quando foi utilizado o inibidor de ROCK nos animais do 

GASM/OC4, a curva cumulativa do CCh também foi deslocada para a direita na 

mesma faixa de concentrações do inibidor observado no grupo GC (Figura 28G-I, 

Gráfico 16C, Tabela 11), sendo o pA2 do Y-27632 cerca de 22 vezes maior que o do 

GASM, indicando não apenas uma provável reversão na expressão das proteínas 

RhoA/ROCK – ou na sua atividade – aos níveis basais, mas para abaixo do basal 

promovida pelo OCV. Esse efeito pode estar relacionado à ação do óleo sobre os 

mediadores que ativam essa via de sinalização, especialmente aqueles provenientes 

das células inflamatórias ou do epitélio das vias aéreas. Essa hipótese é suportada 

por dados de Wallace et al. (2001) que demonstraram que camundongos C57BL/6 

alimentados com dieta rica em óleo de coco apresentavam uma alteração no perfil de 

citocinas produzidas por linfócitos T tímicos. Nesse estudo foi observado que o óleo 

de coco induzia uma maior liberação de IL-2 e IFN-γ, além de aumentar a relação 

IFN-γ/IL-4, direcionando assim para uma predominância do perfil Th1 de resposta 

imune, o qual é reconhecido por inibir o perfil Th2, característico de doenças alérgicas, 

como a asma. 

 Diante dos dados descritos até aqui, fica claro que o modelo de inflamação 

pulmonar alérgica crônica em cobaias promoveu alterações na função pulmonar, com 

resultante hiper-contratilidade muscular das vias aéreas, e que essas alterações foram 

revertidas pelo OCV na maior dose utilizada. Tais modificações estão associadas com 

a sinalização mediada pelo cruzamento das vias das ROS, prostanoides/isoprostanos, 

NO e ROCK.  

 Como foi demonstrado, a reatividade relaxante da traqueia de cobaias com 

inflamação pulmonar foi prejudicada (Figura 23A e C, Gráfico 10, Tabela 6), e esse 
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efeito foi prevenido pelo OCV (Figura 23H, Gráfico 11, Tabela 6). Nesse sentido, 

decidiu-se avaliar os mecanismos envolvidos nesse efeito. Foi observado que a 

redução na responsividade à isoprenalina se deu apenas nas preparações 

pré-contraídas; e é relatado que a estimulação colinérgica promove a liberação de 

TGF-β, que induz o remodelamento das vias aéreas (GRAINGE et al., 2011; OENEMA 

et al., 2013). Além disso, na asma os receptores adrenérgicos β2 sofrem 

dessensibilização devido à ação do TGF-β (ISHIKAWA et al., 2003), de modo que 

esse processo está intimamente relacionado com a menor responsividade relaxante 

devido à inativação da via Gs/BKCa, importante determinante do relaxamento muscular 

liso das vias aéreas, tanto pela dessensibilização β adrenérgica, via TGF-β ou 

receptores M3-PKC, como pela modulação negativa desses canais pela via 

desencadeada pela estimulação colinérgica- Gβγi/o-BKCa (KUME, 2015). 

 Dessa forma, investigou-se um provável crosstalk entre TGF-β-receptores 

β-BKCa. Nos animais sem inflamação pulmonar, observou-se que a curva de 

relaxamento da isoprenalina não foi alterada pelo SB431542, antagonista dos 

receptores do tipo I de TGF-β (Figura 29A, Gráfico 17A, Tabela 15), mas houve 

redução da potência relaxante na presença da iberiotoxina, bloqueador dos BKCa 

(Figura 29B, Gráfico 17A, Tabela 12), como esperado, uma vez que, nas vias aéreas 

de não asmáticos, o relaxamento muscular liso via receptores β é mediado também 

via abertura dos BKCa (KUME, 2013). Todavia, houve um aumento da eficácia 

relaxante da isoprenalina na presença do bloqueador, efeito esse atribuído a um 

provável mecanismo de compensação em resposta ao bloqueio desses canais. Além 

disso, uma vez que nas vias aéreas não asmáticas a liberação de TGF-β é limitada e 

não possui papel importante na regulação da expressão dos receptores β, conforme 

o resultado obtido, espera-se que o antagonista não promova efeito na ausência do 

agonista. 

 Diferentemente, nos cobaias com inflamação pulmonar, o relaxamento induzido 

pela isoprenalina foi potencializado cerca de 7 vezes pelo antagonista dos receptores 

de TGF-β do tipo I (Figura 29C, Gráfico 17B, Tabela 12), indicando que, de fato, a 

sinalização mediada via TGF-β-RI leva à dessensibilização dos receptores β. Tal 

resultado era esperado, uma vez que, no presente modelo de inflamação pulmonar, 

foi demonstrado uma maior liberação de TGF-β nos pulmões (POSSA et al., 2012). 

Adicionalmente, observou-se que o bloqueador dos BKCa não foi capaz de alterar o 

relaxamento (Figura 29D, Gráfico 17B, Tabela 12), indicando que essa inabilidade se 
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dê pelo fato desses canais já se encontrarem pouco ativados por ocasião da 

inflamação pulmonar, contribuindo para a hipo-responsividade relaxante observada. 

 Já nos animais com inflamação pulmonar suplementados com OCV, foi 

observado que o relaxamento não foi alterado pelo antagonista dos TGF-β-RI (Figura 

29E, Gráfico 17C, Tabela 12), semelhante ao observado nos animais sem inflamação 

pulmonar, indicando uma possível redução na produção de TGF-β induzida pela 

inflamação. No entanto, a iberiotoxina também não alterou a curva de relaxamento da 

isoprenalina (Figura 29F, Gráfico 17C, Tabela 12), postulando a hipótese de que os 

BKCa permaneceriam inativados – ou em nível transcricional, com sua expressão 

reduzida - mesmo com a suplementação com o OCV. 

 Sabendo-se que, além da via de sinalização mediada pelos receptores β, o 

tônus muscular liso aéreo é fortemente influenciado tanto pelos prostanoides 

contráteis e relaxantes como pelos Cys-LTs (BACK et al., 2000) e que, como descrito, 

os produtos do metabolismo do AA pela COX e pela 5-LO estão envolvidos na 

hiper-reatividade contrátil traqueal, avaliou-se se esses metabólitos estariam 

influenciando a responsividade relaxante da traqueia de cobaia. 

 Comparado aos animais do grupo GC, no GASM o relaxamento induzido pelo 

AA foi prejudicado, sendo a potência reduzida, semelhante ao observado para a 

isoprenalina, e essa redução da potência foi prevenida pela suplementação com o 

OCV (Figura 30A, D, G, Gráfico 18A, Tabela 13). Esse efeito pode ter ocorrido por 

uma menor formação de prostanoides relaxantes ou por uma maior formação de 

Cys-LTs. Essas hipóteses foram avaliadas e observou-se que o relaxamento induzido 

pelo AA nos animais sem inflamação pulmonar não foi alterado pelo inibidor da COX 

ou da 5-LO (Figura 30B-C, Gráfico 18B, Tabela 13), mas sua potência e eficácia 

relaxante foram reduzidas pela indometacina nos animais com inflamação pulmonar 

(Figura 30E-F, Gráfico 18C, Tabela 13) indicando que o processo inflamatório alérgico 

possivelmente altera o equilíbrio existente entre a produção de prostanoides 

relaxantes e contráteis e Cys-LTs, favorecendo uma maior formação dos produtos 

pró-contráteis da via da 5-LO. De fato, na asma crônica, os brônquios humanos 

possuem um tônus muscular liso aumentado devido à liberação constitutiva de 

CysLTs (BACK et al., 2000; CARAMORI, 2003). Esses dados se assemelham ao 

observado para a curva de contração ao CCh, que sugeriu uma maior influência dos 

Cys-LTs na contratilidade aumentada pela inflamação pulmonar. 
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 Interessantemente, nos animais suplementados com OCV, a curva de 

relaxamente foi alterada de maneira oposta: inibindo a COX, a potência relaxante foi 

reduzida, enquanto que inibindo a 5-LO, a potência relaxante foi aumentada (Figura 

30H-I, Gráfico 18D, Tabela 13). Assim como observado para a curva de contração ao 

CCh, esses dados sugerem que o OCV altera o metabolismo do AA, seja favorecendo 

a formação de prostanoides relaxantes ou a diminuição dos Cys-LTs. Todavia, 

deve-se analisar com cautela esses dados, pois, apesar de aparentemente benéfico, 

não se sabe como esse desbalanço, aparentemente a favor do relaxamento muscular 

liso, pode interferir com a homeostase respiratória. 

Em síntese, foi observado que, assim como a inflamação pulmonar aumentou 

a contratilidade da traqueia de cobaia, também reduziu a reatividade relaxante desse 

órgão, e que o OCV preveniu essa alteração, cujos mecanismos estão relacionados a 

dois caminhos distintos: liberação de TGF-β, com consequente 

inativação/dessensibilização de receptores β e BKCa; e redução da liberação de 

prostanoides relaxante/aumento da liberação de Cys-LTs. 

 O aumento na produção de ROS aumenta a peroxidação lipídica, bem como o 

dano às proteínas, agravando a inflamação das vias aéreas por múltiplos 

mecanismos, incluindo a liberação de mediadores inflamatórios e efeitos sobre a 

produção de muco e sobre o músculo liso (HOLGUIN, 2013). Por outro lado, os 

mecanismos de defesa antioxidantes prejudicados contribuem para o dano oxidativo 

na asma (GALLI et al., 2012). Dentre os marcadores do estresse oxidativo, estão 

aqueles específicos dos pulmões (LOUHELAINEN et al., 2008; KOUTSOKERA et al., 

2013) e os sistêmicos (SHOKI et al., 2013; AGUSTI; SIN, 2014). Nesse contexto, é 

importante se avaliar esses marcadores tanto localmente como sistemicamente uma 

vez que, enquanto níveis aumentados desses marcadores no plasma indicam um 

dano oxidativo sistêmico, o qual pode ou não ter sido originado do sistema respiratório, 

a medida desses marcadores em amostras pulmonares reflete mais fielmente o 

estresse oxidativo que ocorre no sistema respiratório (ANTUS, 2016). 

Sabendo-se que as ROS podem estar relacionadas, como discutido 

anteriormente, com a via da COX e do NO e, dessa forma, diante do provável papel 

do estresse oxidativo como gatilho das alterações desencadeadas pela inflamação 

pulmonar, resolveu-se avaliar o balanço estresse oxidativo/defesa antioxidante no 

tecido pulmonar e no plasma dos cobaias, a fim de corroborar os dados funcionais 

observados. 
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 A inflamação pulmonar não promoveu estresse oxidativo sistêmico. 

Semelhantemente, o tratamento com dexametasona ou a suplementação com OCV 

nas três doses não alterou esse parâmetro (Gráfico 19A). Do mesmo modo, a 

inflamação não alterou os níveis de MDA pulmonares, assim como o tratamento com 

dexametasona ou a suplementação com OCV (Gráfico 19B). 

 Esses dados diferem da literatura acerca do efeito de modelos animais de asma 

sobre os níveis desse marcador do estresse oxidativo. Huang; Fang; Liou (2017) e 

Nesi et al. (2017) observaram um aumento nos níveis de MDA em modelo de asma 

alérgica crônica em camundongos. Pinkerton et al. (2016) mediram os níveis dos 

marcadores 3-nitrotirosina e 8-isoprostano em modelo de asma alérgica resistente a 

esteroides e observaram níveis aumentados desses compostos nos animais. Além 

disso, o aumento nos níveis de MDA também foi relatado em outros trabalhos como 

característica do dano oxidativo promovido pela asma, tanto em camundongo como 

em rato (BAO et al., 2016; SHAKERI; SOUKHTANLOO; BOSKABADY, 2017; 

CHEKCHAKI et al., 2017). 

 Uma explicação para o resultado obtido é com relação ao modelo de inflamação 

pulmonar e, principalmente, o tempo desde o último desafio antigênico até a obtenção 

da amostra. Yalcin et al. (2012) observaram que pacientes asmáticos não apresentam 

níveis aumentados de MDA em relação aos pacientes não asmáticos, e que os níveis 

de MDA mostram-se elevados em períodos de exacerbação da asma, mas não em 

períodos estáveis, além de sua capacidade antioxidante estar reduzida especialmente 

durante esses períodos de crise aguda. Adicionalmente, em estudo clínico, Fatani 

(2014) observou que, apesar dos níveis de MDA estarem elevados em pacientes 

asmáticos, esse aumento se dava, especialmente, na fase aguda da resposta 

asmática, decaindo progressivamente na sua fase tardia. Desse modo, é 

preponderante afirmar que os níveis normais de MDA observados ocorram por uma 

possível depuração tecidual e plasmática desse composto durante o intervalo (72 h) 

até o isolamento da amostra e sua subsequente análise. Além disso, no caso do 

plasma, pode-se inferir também a ausência de dano oxidativo sistêmico, o que é 

menos provável para o tecido pulmonar. 

 O estresse oxidativo é definido como um desbalanço entre a formação de ROS 

e os mecanismos de defesa antioxidante, de modo que tanto a elevada produção de 

radicais livres como a atenuação da capacidade antioxidante podem induzir o estresse 

oxidativo (ANTUS, 2016). Dentre as enzimas antioxidantes do sistema pulmonar, a 
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SOD, a catalase e a glutationa apresentam papel principal na defesa contra uma 

grande variedade de radicais livres produzidos endogenamente nos pulmões ou 

provenientes do meio, de modo que na asma essas defesas encontram-se 

prejudicadas, contribuindo para o dano oxidativo na doença (DOZOR, 2010; NADEEM 

et al., 2014). 

 Enquanto a capacidade antioxidante plasmática se manteve inalterada nos 

animais com inflamação pulmonar, assim como o tratamento com a dexametasona ou 

a suplementação com OCV não alterou esse parâmetro (Gráfico 19C), no tecido 

pulmonar a capacidade antioxidante foi reduzida pela inflamação, e a suplementação 

com o OCV nas doses de 2 e 4, mas não com a com a dose de 1 g/kg ou o tratamento 

com dexametasona, não preveniu essa redução (Gráfico 19D). 

 A redução na capacidade antioxidante é corroborada por trabalhos que 

mostram resultado semelhante com outros modelos animais de asma alérgica (BAO 

et al., 2016; CHEKCHAKI et al., 2017; NESI et al., 2017). Todavia, apesar de 

controverso o efeito observado para o grupo tratado com dexametasona, Pinkerton et 

al. (2016) observou que o aumento no estresse oxidativo promovido pela asma não 

era revertido pelo tratamento com a dexametasona. 

Ademais, o efeito observado para o OCV está de acordo com dados da 

literatura, que apontam o seu efeito antioxidante como um dos benefícios promovidos 

pela sua suplementação (NEVIN; RAJAMOHAN, 2006; MARINA et al., 2009; 

ABUJAZIA et al., 2012; ARUNIMA; RAJAMOHAN, 2013; VYSAKH et al., 2014; ALVES 

et al., 2015). 

Conforme foi demonstrado, a inflamação pulmonar promoveu espessamento 

da camada de músculo liso, que pode ter ocorrido por processos de hipertrofia e/ou 

hiperplasia. Esses processos de crescimento celular são dependentes de duas vias 

de sinalização independentes que regulam o crescimento das células musculares lisas 

das vias aéreas, a PI3K e as ERK 1/2 (AMMIT; PANETTIERI JR, 2001; 

GERTHOFFER; SINGER, 2003; GOSENS et al., 2008). 

Uma vez que a capacidade antioxidante foi prejudicada pela inflamação 

pulmonar, sendo a SOD uma enzima-chave nesse processo, e que a PI3K, assim 

como as MAPKs ERK1/2, ambos ativados por vias de sinalização mediadas pela 

ativação de GPCRs ou de receptores tirosina cinase, estão envolvidas na proliferação 

muscular lisa, investigou-se a expressão dessas proteínas nos pulmões de cobaia. 
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A expressão da PI3K foi aumentada nos pulmões de cobaias com inflamação 

pulmonar (Figura 31, Gráfico 20A), conforme esperado, uma vez que é descrito que 

essa proteína está relacionada com a patogênese da asma e está envolvido com o 

processo de remodelamento tecidual e a hiperresponsividade brônquica (TAKEDA et 

al., 2010), além de coordenar a ativação e a proliferação de linfócitos T na doença 

(ZHANG et al., 2013). Por esse motivo, se intensifica a busca por drogas que inibam 

essa proteína para o tratamento da asma (DUAN et al., 2005; DOUKAS et al., 2008; 

PARK; MIN; LEE, 2008). Todavia, o tratamento com a dexametasona ou a 

suplementação com OCV (Figura 31, Gráfico 20A) não preveniram esse aumento, 

indicando que devem agir em outros alvos para atenuar o quadro asmático.  

Já a expressão da SOD e das ERK 1/2 não foi alterada pela inflamação 

pulmonar, descartando seus envolvimentos na patogênese da doença (Figura 31, 

Gráfico 20B-C). O tratamento com a dexametasona ou a suplementação com OCV 

(Figura 31, Gráfico 20B-C) não alterou a expressão das ERK 1/2 e da SOD, o que 

pode ser explicado pelo fato de cobaias apresentarem resistência parcial aos 

glicocorticoides devido à baixa afinidade de seus receptores (cerca de 20 vezes menor 

que humanos) (KEIGHTLEY et al., 1998). 

Como nos dados funcionais foi observado uma forte participação da ROCK na 

hiper-contratilidade da traqueia de cobaia, e que essa proteína também apresenta 

papel-chave na regulação da proliferação muscular lisa (CAMORETTI-MERCADO et 

al., 2000; FUKATA et al., 2001; MACK et al., 2001; LIU et al., 2003), associado ao fato 

de que a via RhoA/ROCK está envolvida na proliferação muscular lisa da aorta de rato 

induzida por trombina (SEASHOLTZ et al., 1999; IWAMOTO et al., 2000), sugere-se 

que essa enzima também esteja relacionada com o espessamento do músculo liso 

brônquico. Porém, faz-se necessário medir a expressão dessa proteína para confirmar 

essa hipótese. 

 Tomados em conjunto, demonstra-se pela primeira vez, com os dados obtidos 

neste estudo, que o OCV desponta como uma droga promissora, à luz do seu 

potencial papel como alimento funcional, na terapia adjuvante da inflamação pulmonar 

alérgica crônica. No entanto, estudos adicionais, tanto em ensaios pré-clínicos como 

de fase clínica, são indispensáveis para confirmar a reprodutibilidade dos dados e a 

confiabilidade acerca de seus possíveis efeitos benéficos na asma alérgica. 
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Na padronização e implantação de modelo de inflamação pulmonar alérgica 

crônica em cobaias e a avaliação dos efeitos da sua suplementação com óleo de coco 

virgem, pode-se concluir que: 

 

a. a inflamação pulmonar alérgica crônica promove hiper-contratilidade 

muscular lisa a agentes contráteis de acoplamento fármaco-mecânico por 

mecanismos dependentes da participação do epitélio traqueal e pela 

interface entre o estresse oxidativo, a produção de mediadores contráteis 

derivados do metabolismo do ácido araquidônico, o óxido nítrico e a via da 

RhoA/ROCK; 

 

b. a hiporresponsividade relaxante da traqueia é mediada pelo TGF-β e pela 

inibição dos BKCa; 

 

c. a inflamação pulmonar reduz apenas a capacidade antioxidante pulmonar; 

 

d. O OCV não apresenta efeito tóxico, até a dose de 4 g/kg, em cobaias; 

 

e. o OCV, nas doses de 2 e 4 g/kg/dia, reverte a hiper-contratilidade muscular 

lisa, in vitro, à estimulação com os agonistas CCh, histamina e antigênica 

com ovalbumina, mas apenas a dose de 4 g/kg/dia reverte a responsividade 

relaxante; 

 

f. o efeito atenuante do OCV sobre a hiper-contratilidade muscular lisa ocorre 

pela modulação negativa das vias ativadas pelo estresse oxidativo, os 

prostanoides, o óxido nítrico e da RhoA/ROCK; 

 

g. a suplementação com OCV melhora a capacidade antioxidante total 

pulmonar de cobaias com inflamação pulmonar; 

 

h. a inflamação pulmonar aumenta a expressão da PI3K, mas não das ERK 

1/2 e da SOD; o tratamento com dexametasona ou a suplementação com 

OCV não altera a expressão de nenhuma dessas proteínas.
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Apêndice 1 – Cromatograma do perfil de ácidos graxos do óleo de coco virgem, obtido por 
cromatografia gasosa. 
 

                                                   

 
RT: tempo de retenção. Análise realizada em duplicata. 
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Apêndice 2 – Perfil de ácidos graxos do óleo de coco virgem. 
 

Ácido graxo 

Teor (%) 

Referência 
(Codex 

Alimentarius 
Comission) 

Teor (%) 

Nomenclatura usual Simbologia 

Ácido cáprico C10:0 0,61 ± 0,02 5,0-8,0 

Ácido láurico C12:0 66,96 ± 0,25 45,1-53,2 

Ácido mirístico C14:0 18,90 ± 0,16 16,8-21,0 

Ácido palmítico C16:0 6,08 ± 0,10 7,5-10,2 

Ácido esteárico C18:0 1,69 ± 0,00 2,0-4,0 

Ácido behênico C22:0 0,03 ± 0,02 < 0,05 

Total de ácidos graxos 
saturados 

94,27%  

Ácido elaídico C18:1N9T 0,13 ± 0,00 N.D. 

Ácido oleico C18:1N9C 3,86 ± 0,35 5.0-10.0 

Total de ácidos graxos 
monoinsaturados 

3,99%  

Ácido linoleico C18:2N6C 0,67 ± 0,04 1,0-2,5 

Ácido γ-linolênico C18:3N6 0,07 ± 0,02 < 0,05-0,2 

Ácido eicosadienoico C20:2N6 0,02 ± 0,02 < 0,05 

Ácido 
di-homo-α-linolênico 

C22:3N3 0,76 ± 0,17 N.D. 

Ácido araquidônico C20:4N6 0,22 ± 0,14 N.D. 

Total de ácidos graxos 
poliinsaturados 

1,68% 
 

 
N. D.: Não definido. Dados expressos como média ± desvio padrão (D.P.). Análise realizada 
em duplicata. 
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Apêndice 3 – Perfil de ácidos graxos do óleo de coco virgem. 

 

Parâmetro químico Valores 

Referência 

(Codex Alimentarius 
Comission e Anvisa) 

Acidez (mg KOH/g 
óleo) 

0,28 ± 0,00 

< 4,0  

(Codex Alimentarius 
Comission e Anvisa) 

Peróxidos (meq/kg 
óleo) 

2,28 ± 0,16 

< 15,0  

(Codex Alimentarius 
Comission e Anvisa) 

Saponificação (mg 
KOH/g óleo) 

230,57 ± 2,07 

248,0-265,0  

(Codex Alimentarius 
Comission) 

 
Dados expressos como média ± D.P. Análises realizadas em triplicata.
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Anexo 1 – Certidão da Comissão de Ética no Uso de Animais da UFPB. 
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Anexo 2 – Artigo publicado na revista “Molecules”, FI: 2,861, em 2014. 
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Anexo 3 – Artigo publicado na revista “Planta Médica”, FI: 2,342, em 2015. 
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Anexo 4 – Artigo publicado na revista “BMC Complementary and Alternative Medicine”, 
FI: 2,288, em 2015. 
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Anexo 5 – Artigo publicado na revista “Zeitschrift fur Naturforschung. C, A Journal of 
Biosciences”, FI: 0,88, em 2015. 
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Anexo 6 – Artigo publicado na revista “Bioscience Reports”, FI: 2,906, em 2015. 
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