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RESUMO 

 

 

ANÁLISE CELULAR E MOLECULAR DO EFEITO DA INSTILAÇÃO NASAL DO 

EXTRATO DAS FOLHAS DE Cissampelos sympodialis Eichl (Menispermaceae) E 

SEUS ALCALOIDES NO PROCESSO ALÉRGICO EXPERIMENTAL. 

 

 Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae) é uma planta comumente 

encontrada em regiões semiáridas do Brasil. Suas raízes e folhas são usadas na medicina 

popular no tratamento de artrite, reumatismo e doenças respiratórias. Estudos têm 

demonstrado seu efeito anti-inflamatório, antiasmático e imunomodulador. Os objetivos do 

presente trabalho foram: 1) avaliar o efeito da administração, por instilação nasal (i.n.), do 

extrato das folhas de Cissampelos sympodialis (AFL) e de seus alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) em pulmões de camundongos BALB/c 

sensibilizados e desafiados com ovalbumina (OVA) e 2) analisar o efeito destes alcaloides 

sobre células inflamatórias e suas moléculas relacionadas com a inflamação. Os parâmetros 

avaliados in vivo foram: padrão de migração de células no lavado bronco alveolar (BAL), 

alterações histopatológicas no tecido pulmonar e análise dos níveis de IgE no soro. Nas 

análises in vitro, em cultura de macrófagos e mastócitos, foram avaliados a fosforilação das 

enzimas JNK quinase e a expressão da COX-2. Os resultados demonstraram que o AFL e os 

alcaloides foram capazes de inibir a migração das células da inflamação, em especial, os 

eosinófilos no pulmão. Entretanto, o AFL e a milonina induziram aumento no número de 

neutrófilos no pulmão. Os tratamentos com o extrato e os alcaloides inibiram a produção de 

muco pelas células caliciformes presentes no epitélio brônquico e a migração de linfócitos T 

CD4
+
 e TCD8

+
 da cavidade pulmonar, com exceção da warifteina que aumentou a 

subpopulação T CD8
+
. Apenas o tratamento com AFL foi capaz de diminuir a concentração 

de IgE sérica e, entre os alcaloides, somente a MWA foi capaz de inibir a produção da 

interleucina-13 (IL-13) pelas células do BAL. Nos ensaios in vitro, observou-se que os 

alcaloides não apresentaram toxicidade para mastócitos e macrófagos em todas as 

concentrações testadas 0.1, 1.0 e 10 µM. Entretanto, apenas a milonina foi capaz de inibir 

degranulação de mastócitos via inibição da liberação da histamina. A inibição da fosforilação 

da JNK foi observada com a MWA e a MIL independentes da expressão da enzima COX-2. 

Estes resultados indicam que o extrato, quando administrado por instilação nasal, apresenta 

efeito antiasmático principalmente pela diminuição da migração de eosinófilos para o pulmão 

e pela produção de muco e que a MWA é um dos compostos presentes no extrato importante 

para o efeito antiasmático da planta devido á diminuição da fosforilação da JNK. Em adição, 

estes dados fornecem informações para a produção de um fitoterápico da planta para o 

tratamento intranasal de doenças inflamatórias das vias aéreas e a MWA pode ser o marcador 

molecular de qualidade e efeito do fitoterápico.     

    

 

Palavras-chaves: Cissampelos sympodialis, asma, warifteína, metilwarifteína, milonina, 

instilação nasal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

CELLULAR AND MOLECULAR ANALYSIS OF INTRANASALLY EFFECT OF 

EXTRACT OF LEAVES Cissampelos Sympodialis Eichl. (Menispermaceae) AND ITS 

ALKALOIDS IN EXPERIMENTAL ALLERGIC PROCESS. 

 

 Cissampelos sympodialis Eichl (Menispermaceae) is a plant commonly found in semi-

arid regions of Brazil. Its roots and leaves are used in folk medicine to treat arthritis, 

rheumatism and respiratory disorders. Studies have shown its anti-inflammatory, 

immunomodulatory and anti-asthmatic effects. The aim of this study was: 1) to evaluate the 

effect of administration, intranasally (i.n.) of the leave extract (AFL) and its alkaloids 

warifteine (WAR), methylwarifteine (MWA) and milonine (MIL) in the lungs of BALB/c 

mice sensitized and challenged with ovalbumin (OVA) and 2) to analyze the effects of 

alkaloids on inflammatory cells and their molecules related to inflammation. The parameters 

evaluated in vivo were: the cell migration into bronchoalveolar lavage (BAL), 

histopathological changes in the lung tissue and analysis of IgE levels on the serum. In vitro 

assays, were evaluated the phosphorylation of JNK kinase enzyme and expression of COX-2 

on cultured macrophage and mast cells. The results showed that the AFL and the alkaloids 

were able to inhibit the migration of inflammatory cells, mainly eosinophils to the lung. 

However the AFL and milonine induced neutrophil migration to the lung. Treatment with the 

extract and the alkaloids inhibited the production of mucus by goblet cells present in the 

bronchial epithelium and the migration of TCD4+ and TCD8+ into the lung tissue, except 

warfteine that increased the TCD8+ subpopulation,. Only the AFL treatment was able to 

decrease serum IgE concentration and, among the alkaloids, MWA was able to inhibit the 

production of interleukin-13 (IL-13) by cells from the BAL. In vitro tests showed that the 

alkaloids presented no toxicity for macrophage and mast cells at all concentrations tested 0.1, 

1.0 and 10 µM. However, only milonine was able to inhibit degranulation of mast cells via 

inhibition of histamine release. The inhibition of JNK phosphorylation was observed with 

MWA and MIL independent of COX-2 activation. These results indicate that the extract, 

when administered intranasally, has antiasthmatic effect by decreasing the eosinophil 

migration into the lung and the mucus production and, MWA is one of the important 

compounds present into the extract due to decreasing the JNK phosphorylation. In addition, 

these data provide additional information to produce an herbal plant for the treatment of 

intranasal airway inflammatory disorders and the MWA may be the molecular marker for the 

quality and effect of the herbal medicine. 

  

 

Keywords: Cissampelos sympodialis, asthma, warifteine, metilwarifteína, milonina, 

intranasally. 
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GM-CSF fator estimulante de colônias de granulócitos e macrófagos 

HBSS  tampão sulfato-fosfato livre de cálcio e magnésio 

HE  hematoxilina-eosina 

i.m.  intramuscular 

i.n.  instilação nasal 

IFNγ  interferon-γ 

IgE  imunoglobulina E 

IL-2  interleucina 2 

IL-4  interleucina 4 

IL-5  interleucina 5 

IL-9  interleucina 9 

IL-10  interleucina 10 

IL-13   interleucina 13 

IL-17  interleucina 17 

IL-17F interleucina 17F 

IL-22  interleucina 22 

IL-25  interleucina 25 

iNKT  células T natural killer invariante 

iTreg  células T regulatórias induzidas 

JNK  proteína quinase ativadora de mitógeno JNK 



 

LABAs 2 agonistas de ação prolongada 

LPS  lipopolissacarídeo 

MAPKs proteína quinase ativada por mitógeno 

MCP-1  proteína quimiotática de monócitos-1  

MHC  complexo principal de histocompatibilidade 

MIL  milonina 

MØ  macrófago 

MWA  metilwarifteína 

NF-B  fator de transcrição nuclear B 

NKT  células T natural killer 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

NO  óxido nítrico 

nTreg  linfócitos T reguladores naturais 

OPT   o-phthaldialdehyde 

OVA  ovalbumina 

p38  proteína quinase ativadora de mitógeno p38 

PAF  fator ativador de plaquetas 

PAMPs  moléculas padrões associadas a patógenos 

PAS  ácido periódico-Schiff 

PBS  tampão fosfato 

PCA  anafilaxia cutânea passiva 

PDE-4  fosfodiesterase-4 

PKA  proteína quinase 

ROS  espécies reativas de oxigêniio 

RPMI  meio de cultura desenvolvido pelo Instituto Roswell Park Memorial 

SABAs 2 agonistas de ação curta 

SCF  fator de célula tronco 

SSC  Side Scattera – por difusão da luz 

SSC
hi  

SSC High = SSC alto 

SSC
lo  

SSC Low = SSC baixo 

STAT6  sinal de transdução e ativador de transcrição 6 

T CD4
+
 linfócito T auxiliar  

T CD8
+ 

linfóctio T CD8
+
 

TCR  receptor de células T 

TGF-α fator de transformação α 

TGF-  fator de transformação  

Tγδ  linfócito T gama delta 

TH0  célula T naive 

TH1  célula T tipo 1 

TH2  célula T tipo 2 

TH17  célula T tipo 17 

TNF-  fator de necrose tumoral  

TNF-  fator de necrose tumoral α 

TReg  células T reguladoras naturais 

v.o.  via oral 

WAR  warifteína 
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1 INTRODUÇÃO   

 

1.1 Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae) 

 

O gênero Cissampelos pertence à família Menispermaceae, plantas do tipo 

angiospermas (com flores), constituídas em média por 70 gêneros e 420 espécies. A maioria 

das espécies desta família é trepadeira ou arbusto distribuída por todos os continentes, 

especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, a família Menispermaceae está 

representada aproximadamente por 12 gêneros e 106 espécies, tendo a Amazônia como seu 

maior centro de distribuição (BARROSO, 1978).  

O gênero Cissampelos compreende 19 espécies, das quais 09 podem ser encontradas 

no Brasil (RODHES, 1975). No estado da Paraíba o gênero Cissampelos é representado por 

três espécies: Cissampelos ovalifolia DC, Cissampelos glaberrima St. Hill e Cissampelos 

sympodialis Eichl. Estas espécies são encontradas em diferentes tipos de habitat, solo e 

vegetação, ocorrendo principalmente em florestas úmidas da costa atlântica e em colinas 

(BARBOSA-FILHO; AGRA; THOMAS, 1997). As espécies do gênero Cissampelos são 

amplamente utilizadas por tribos indígenas e na medicina popular para o tratamento de várias 

doenças incluindo doenças cardíacas, genitais, urinárias, diarreia, resfriados e asma 

(CORREA, 1984).  

Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae) (Figura 1) é uma planta 

popularmente conhecida no nordeste do Brasil como “milona”, “jarrinha”, "orelha de onça" e 

"abuteira” (CORREA, 1984). Esta espécie é comumente encontrada em regiões semiáridas do 

Brasil, do Nordeste ao Sudeste, do estado do Ceará a Minas Gerais, sendo distinguida 

principalmente pelo formato deltoide das folhas. As folhas e raízes de C. sympodialis são 

usadas na medicina popular para o tratamento de artrite, reumatismo e doenças respiratórias 

(BARBOSA-FILHO, AGRA, THOMAS, 1997). Por isso, o estudo da atividade 

farmacológica desta planta torna-se tão importante. 
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Figura 1. Cissampelos sympodialis Eichl. (Menispermaceae). Fotografia retirada do horto de 

plantas medicinais no Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba por 

VIEIRA, G. C., 2013.  

 

 

Embora o número de espécies da família Menispermaceae não seja amplo quando 

comparado ao de outras famílias de vegetais, várias espécies são utilizadas na medicina 

popular de muitos países. A família ficou bastante conhecida, principalmente, pelos estudos 

químicos e farmacológicos com espécies de Chondodrendron, que são usadas na preparação 

de curare (BISSET, 1988). Várias espécies também foram reconhecidas cientificamente por 

conter componentes fitoquímicos com importantes atividades farmacológicas (JAHAN et al., 

2010). 

A família Menispermaceae é bem conhecida pela produção de vários tipos de 

alcaloides, inclusive bisbenzilisoquinolínicos e morfinandienônico (BARBOSA-FILHO; 

CUNHA; GRAY, 2000). Os bisbenzilisoquinolínicos são conhecidos por terem várias 

atividades farmacológicas inclusive atividade antiparasitária, em particular contra Leishmania 

sp. (FOURNET et al., 1993), Trypanosoma cruzi (ROJAS DE ARIAS et al., 1994) e 

Plasmodium sp. (ANGERHOFER et al., 1999; WRIGHT et al., 2000).  

Estudos fitoquímicos com C. sympodialis permitiram o isolamento, identificação e 

caracterização dos alcaloides bisbenzilisoquinolínicos warifteina e metilwarifteina, o alcaloide 

morfinânico milonina e o alcaloide aporfínico laurifolina (BARBOSA-FILHO; AGRA; 

THOMAS, 1997). Os alcaloides isolados mais recentemente foram roraimina, do tipo 

bisbenzilisoquinolínico, e liriodenina, do tipo oxoaporfínico (DE LIRA et al., 2002) (Figura 

2). 
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Figura 2. Estrutura química dos alcaloides warifteina, metilwarifteina, laurifolina, 

magnoflorina, cissaglaberrimina, oxobuxifolina e milonina de Cissampelos sympodialis Eichl. 

 

 

A espécie C. sympodialis vem sendo objeto de estudos farmacológicos que se 

iniciaram utilizando as raízes da planta (THOMAS et al., 1995). Como o uso das raízes para o 

preparo do extrato promove a morte do vegetal, posteriormente, os estudos foram e estão 

sendo realizados com o extrato hidroalcoólico das folhas (AFL – alcoholic fraction from the 

leaves) da planta (THOMAS et al., 1997a). 

Estudos fitoquímicos para padronização da quantidade dos alcaloides warifteina, 

metilwarifteina e milonina no extrato etanólico de C. sympodialis foram realizados utilizando 

amostras coletadas em diferentes fases do ciclo vegetativo da planta. Estes estudos 

demonstraram que os níveis de alcaloides nas folhas diminuem no período de formação dos 

frutos. O máximo de presença dos alcaloides nas folhas foi detectado no mês de outubro e um 

mínimo no mês de junho, período de formação dos frutos (MARINHO et al., 2012). O extrato 

etanólico de C. sympodialis utilizado na padronização fitoquímica foi o mesmo utilizado 

nesse estudo farmacológico. 

Warifteina Metilwarifteina 

Laurifolina Magnoflorina Cissaglaberrimina 

Milonina Oxobuxifolina 
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O conhecimento das propriedades terapêuticas e tóxicas das plantas é imprescindível 

antes de serem utilizadas como medicamentos fitoterápicos. O nosso grupo de pesquisa tem 

estudado com êxito, o efeito do AFL e seu alcaloide warifteina na atividade antialérgica, 

antiasmática e imunomoduladora, utilizando a via de administração oral (PIUVEZAM et al., 

1999; BEZERRA-SANTOS et al., 2006 e 2012; COSTA et al., 2008) ou inalatória (VIEIRA 

et al., 2012), com o objetivo de identificar seus efeitos e mecanismo de ação, fornecendo 

assim, subsídios científicos para o uso popular da espécie C. sympodialis no tratamento da 

asma e doenças alérgicas.  

A administração por via oral do AFL em ratos desafiados com ovalbumina (OVA) 

inibiu a síntese de IgE e a atividade de citocinas (BEZERRA-SANTOS et al., 2004). O 

alcaloide warifteina demonstrou efeitos antialérgicos, tanto na sensibilização de camundongos 

com OVA (BEZERRA-SANTOS et al., 2006) como no modelo experimental de alergia 

induzido pelo extrato de Blomia tropicalis (CERQUEIRA-LIMA et al., 2010).  

Considerando os resultados de vários trabalhos pré-clínicos com C. sympodialis 

(PIUVEZAM et al., 1999; BEZERRA-SANTOS et al., 2006 e 2012; COSTA et al., 2008; 

VIEIRA et al., 2012) novos estudos com o AFL e seus alcaloides tornam-se importantes na 

busca por novas opções de tratamento das afecções das vias respiratórias.  

 

1.2 Vias respiratórias 
 

O trato respiratório humano é dividido em duas regiões funcionais: as vias aéreas 

condutoras e a região respiratória. As vias aéreas condutoras filtram e conduzem o ar 

inspirado e são compostas pela cavidade nasal, seios paranasais, faringe, laringe, traqueia, 

brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. A região respiratória, local onde são 

realizadas as trocas gasosas, é composta por bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e 

sacos alveolares (GEHR, P., 1994, AUVENSHINE, 2010).     

As partículas inaladas pelo trato respiratório depois de entrarem pelo nariz ou 

alternativamente pela boca (ou por meio de ambos) são depositadas ao longo das vias 

respiratórias. O depósito de partículas depende das dimensões e geometria das vias aéreas; da 

morfologia das paredes das vias aéreas; do tamanho, da forma e da quantidade de partículas e 

da própria respiração. As partículas podem ser depositadas em qualquer nível do trato 

respiratório, dependendo dos parâmetros acima mencionados (GEISER; KREYLING, 2010). 

Ao atingirem os alvéolos pulmonares, as partículas inaladas podem ser retidas nos 

próprios alvéolos por longos períodos de tempo e podem, eventualmente, a partir dos alvéolos 

seguir duas vias principais: (1) o transporte alveolar e bronquiolar ou (2) depois de entrar no 
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espaço intersticial interalveolar, alcançar a circulação sanguínea ou linfática (GEISER; 

KREYLING, 2010). 

O pulmão é um órgão especializado cuja principal função é facilitar e manter a 

transferência de gases entre o ar inspirado e o sangue circulante e por isso é a via mais comum 

de entrada para substâncias tóxicas do ambiente. É formado por um sistema de células bem 

organizado tanto nas vias aéreas de condução como nos alvéolos (GEHR, P., 1994, 

AUVENSHINE, 2010).  

 

1.2.1 Epitélio das vias respiratórias 

  

O epitélio das vias respiratórias é a primeira linha de contato do organismo com o 

meio ambiente inalado na respiração, estando continuamente exposto a agentes infecciosos ou 

nocivos nas partículas transportadas pelo ar que podem causar lesão aguda ou crônica 

(HACKETT et al., 2008).  

Pelo menos oito células morfologicamente distintas do tipo epitelial (colunar ciliada, 

célula mucosa ou globet cells, célula serosa, célula basal, célula clara, célula neuroendócrina, 

pneumócitos tipo I e II) estão presentes no epitélio respiratório humano, embora com base em 

critérios ultraestrutural, funcional e bioquímico estas podem ser classificadas em apenas três 

categorias: basal, ciliada e secretora. Além das células epiteliais residentes estruturais, uma 

variedade de células do sistema imunológico, células inflamatórias e células fagocíticas 

migram para o epitélio respiratório, ultrapassam a membrana basal e residem no epitélio ou 

transita pelo lúmen. Estão incluídas entre estas células mastócitos, linfócitos, células 

dendríticas e macrófagos (KNIGHT; HOLGATE, 2003).  

A membrana basal epitelial é responsável por várias funções nas vias respiratórias: 

atua como âncora para o epitélio, facilitando a aderência e migração de células epiteliais; é 

essencial para regular o fenótipo de células epiteliais, bem como estabelecer e manter a sua 

polaridade e atua como uma barreira entre a superfície do epitélio e os compartimentos 

subjacentes mesenquimais, isto é, o interstício pulmonar (KNIGHT; HOLGATE, 2003; 

HACKETT et al., 2008). 

O interstício pulmonar, que é o espaço extracelular e extravascular entre as células do 

tecido, contém uma variedade de células como fibroblastos, miofibroblastos, pericitos, 

monócitos, linfócitos e plasmócitos, além de colágeno, fibras elásticas e fluido intersticial. A 

principal via de drenagem para o fluido intersticial, entre o epitélio e a membrana basal 

endotelial, é a via dos vasos linfáticos (GEHR, P., 1994). 
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Embora o pulmão seja um órgão cheio de ar, a mucosa é coberta por um fluido. O 

volume total desse fluido é pequeno, mas ele recobre uma área superficial extensa e 

geralmente umidifica quase todo o pulmão (AUVENSHINE, 2010). O epitélio respiratório 

está sujeito a agressões físicas, químicas, ambientais e inflamatórias, desempenhando função 

importante tanto fisiológica quanto patofisiológica. A interação entre os fosfolipídios do 

surfactante pulmonar e medicamentos inalados como glicocorticoides, polipeptídeos e 

antibióticos, afetam a solubilidade, absorção, retenção e remoção dos medicamentos no 

pulmão (WIEDMANN; BHATIA; WATTENBERG, 2000).  

  

1.3 Asma 

 

Atualmente, a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que 235 milhões 

de pessoas no mundo sofram de asma. Identificar um novo tratamento terapêutico à medicina 

tradicional para a asma brônquica a base de plantas medicinais implica fornecer uma opção de 

tratamento mais acessível à população, pois a maioria das mortes relacionadas à asma ocorre 

em países de baixa renda.  

A asma é tradicionalmente definida como uma doença inflamatória crônica 

caracterizada pela obstrução variável do fluxo aéreo e hiperresponsividade das vias aéreas em 

associação com inflamação. Podem ocorrer crises recorrentes de falta de ar e chiado variando 

quanto à severidade e frequência de pessoa para pessoa. Sintomas podem ocorrer várias vezes 

ao dia ou semanalmente em indivíduos afetados, podendo em alguns piorar durante atividade 

física ou à noite (GIRODET et al., 2011).  

Para muitos indivíduos asmáticos, a doença tem origem durante a infância. Infecções 

virais do trato respiratório produzem episódios de sibilância durante os primeiros 3 anos de 

vida em cerca de 50% das crianças. Algumas dessas crianças param os sibilos (sibilantes 

transitórios), enquanto que outras passam a ter sintomas persistentes que desaparecem antes 

da adolescência (sibilantes não atópicos) ou continuam na adolescência (sibilantes atópicos) 

(LEMANSKE, BUSSE, 2010). 

A maioria dos pacientes com asma são atópicos (asma extrínseca), mas alguns 

pacientes são não atópicos (asma intrínseca), e esses pacientes frequentemente desenvolvem a 

forma mais severa da doença (WENZEL, 2006). Aproximadamente 5% dos pacientes têm 

asma severa que é de difícil controle por terapias inalatórias conhecidas e por isso é 

necessário a procura por novas terapias (BARNES, 2008). 

O epitélio respiratório está envolvido na ativação da resposta inflamatória e no 

remodelamento das vias aéreas. No indivíduo asmático o epitélio respiratório responde 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wiedmann%20TS%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bhatia%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wattenberg%20LW%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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inadequadamente a desafios e mostra sinais de reparação desregulada. Lopez-Guisa e 

colaboradores (2012) demonstraram que as células epiteliais das vias respiratórias de crianças 

com asma leve apresentam uma maior expressão de fatores associados ao remodelamento 

subepitelial das vias aéreas, incluindo o TGF-, fator de crescimento endotelial vascular e 

periostina, do que as células de crianças atópicas e saudáveis.  

Os fatores de risco na asma são classificados de acordo com as causas do início da 

doença (ex., infecções virais), exposições ambientais (ex., alérgenos aéreos, poluição e fumo), 

estilo de vida (ex., viver em uma fazenda, dieta e uso de antibiótico), comorbidades (ex., 

dermatite atópica e obesidade), exposições ocupacionais e gravidade da doença (ex., número 

de internações, frequência e severidade das exacerbações e perda da função pulmonar). 

Fatores genéticos também contribuem significativamente para a expressão e gravidade da 

doença (LEMANSKE, BUSSE, 2010). 

O National Asthma Education and Prevention Program (2007) classifica a asma em 

intermitente ou persistente, podendo a asma persistente variar entre leve, moderada ou grave. 

Os asmáticos podem variar de classificação da asma intermitente até a asma persistente. Além 

disso, pacientes com asma podem ser classificados como alérgicos (mediada por IgE), não 

alérgicos (desencadeada por infecções virais do trato respiratório ou sem causa aparente), com 

doença ocupacional, doença respiratória exacerbada pela aspirina, doença potencialmente 

fatal, doença induzida pelo exercício e tosse variante de asma (KOTERBA, SALTOUN, 

2012). A asma é classificada geneticamente como uma desordem complexa e, como tal, não 

segue as características de herança mendeliana (LEMANSKE, BUSSE, 2010). 

Alergia e asma possuem traços genéticos complexos, onde cada fator ambiental, como 

a exposição à alérgenos, infecções e ar poluído, interage com fatores genéticos para 

influenciar seu desenvolvimento. Acredita-se que o desenvolvimento da asma é regulado 

pelos linfócitos T CD4
+ 

(TH – auxiliar – “helper”) na resposta imune do tipo TH2 (GIRODET 

et al., 2011).  

 

1.3.1 Resposta imunológica  

   

 A asma é uma doença inflamatória das vias aéreas caracterizada por uma resposta 

imunológica multicelular envolvendo principalmente eosinófilos, neutrófilos, células T CD4
+
, 

monócitos, mastócitos e basófilos, sendo a infiltração de eosinófilos a característica mais 

marcante (HOLGATE, 2011). 

As células T CD4
+
, após a ativação do receptor de células T (TCR) mediada por 

citocinas de sinalização, podem diferenciar-se em pelo menos quatro tipos principais de 
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células TH: TH1, TH2, TH17 e células T regulatórias induzidas (iTreg). Estas células 

desempenham papel importante na orquestração de respostas imunes adaptativas para vários 

microrganismos. A população de células TH0 pode ser uma população distinta e efetora ou um 

estágio intermediário da diferenciação das células T CD4
+
 em TH1, TH2, TH17 e iTreg  (ZHU; 

PAUL, 2010; HOLGATE, 2011).  

As células TH1, TH2, TH17 e iTreg podem ser distinguidas pelos seus perfis únicos de 

produção de citocinas e por suas funções (ZHU; PAUL, 2010). As células TH1 produzem 

interferon-γ (IFNγ), interleucina-2 (IL-2), fator de necrose tumoral  (TNF-) e TNF- e são 

essenciais para o estabelecimento de respostas imunes celulares a infecções virais e 

bacterianas intracelulares. As células TH2 produzem IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 e IL-25 além de 

induzirem a síntese de IgE por células B, participando, principalmente, no combate as alergias 

e parasitas extracelulares, tais como helmintos (SZABO et al., 2003). Células Th17 são 

responsáveis por controlar bactérias e fungos extracelulares pela produção de IL-17, IL-17F, e 

IL-22 e as células iTreg, juntamente com as células T reguladoras naturais (nTreg), são 

importantes para a manutenção da tolerância imunológica, bem como na regulação da 

ativação, função e homeostase dos linfócitos (ZHU; PAUL, 2010) com produção de IL-10 

e/ou TGF-.  

Há, portanto, um equilíbrio entre as respostas TH1 e TH2 sendo fisiologicamente 

predominante a resposta mais eficaz no combate ao agente agressor. No entanto, um 

desequilíbrio no balanço TH1/TH2 pode levar ao aparecimento de alterações patológicas, onde 

a proliferação e ativação inapropriada de células TH2 são responsáveis pelo aparecimento da 

alergia e todas as reações relacionadas (SZABO et al., 2003). O entendimento dos fatores que 

levam à polarização e diferenciação dessas populações celulares é muito importante, uma vez 

que serve como base para toda manipulação profilática e/ou terapêutica de patologias 

relacionadas às funções de células T (GIRODET et al., 2011). 

   Em pacientes asmáticos há um aumento no número de células T CD4
+
 nos alvéolos e 

esses são predominantemente células tipo TH2. A população de células TH2 ao secretarem as 

citocinas IL-4 e IL-13 regulam a produção de IgE por células B, com a síntese de IL-5 atuam 

na diferenciação de eosinófilos na medula óssea via síntese de IL-9 regulam a diferenciação 

de mastócitos. As células TH2 possuem um papel crucial na inflamação alérgica e, portanto 

sua regulação é uma área de intensa pesquisa (KEYNAN et al, 2008, GIRODET et al., 2011).   

Embora os mecanismos genéticos e imunológicos de proteção contra o 

desenvolvimento da resposta inflamatória alérgica e asmática só recentemente tem sido 

descritos, há um número cada vez maior de evidências que células T regulatórias (TReg) 
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desenvolvem um importante papel na proteção contra asma (UMETSU; DEKRUYFF, 2006). 

As células TReg são células T CD4
+ 

que têm efeito supressor sobre outras células T CD4
+
 e 

podem apresentar um papel na regulação das funções das células TH2 na asma (BARNES, 

2008).  

As células TReg desenvolvem-se no timo e constituem cerca de 5-10% das células T 

CD4
+
 na periferia, tanto em camundongos quanto em humanos. TReg expressam CD25 

(receptor de IL-2), o antígeno-4 do linfócito T citotóxico (CTLA-4), receptor do fator de 

necrose tumoral induzido por glicocorticoides (GITR) e o fator de transcrição de proteína 

Foxp3. Existem vários tipos diferentes de células TReg em humanos, incluindo subtipos 

especializados de CD4+, CD8+, duplo negativo CD3+CD4-CD8-, células T δ e células T 

natural “killer” (NKT) (ALLAN et al., 2008). Pacientes com asma severa apresentam 

aumento de células TReg que expressam Foxp3 quando comparados a pacientes com asma 

leve. O aumento da expressão de Foxp3 por TReg em pacientes com doença alérgica severa 

pode acontecer devido ao agravamento da atopia e severidade da doença  (LEE, et al, 2007). 

 Outro tipo de célula, a célula TH17, foi recentemente descrita como tendo papel 

importante nas doenças inflamatórias e autoimunes. Pouco se sabe sobre o papel destas 

células na asma, mas o aumento na concentração de IL-17 (produto predominante das células 

TH17) tem sido encontrado no líquido pulmonar de pacientes asmáticos (BULLENS et al, 

2006) e mais especificamente da citocina IL-17F tem sido também relatada na inflamação 

neutrofílica por induzir a liberação de CXCL1 e CXCL8 (que atraem neutrófilos) de células 

epiteliais das vias aéreas (LAAN et al., 2001). A IL-21, produzida por células TH17, é 

importante na diferenciação destas células atuando como um mecanismo autorregulador 

positivo, mas também inibindo desenvolvimento de células TReg que expressam Foxp3 

(NURIEVA et al, 2007).  Outra citocina, a IL-22 é também liberada por estas células e 

estimula a produção de IL-10 e proteínas de fase aguda. No entanto, estudos são necessárias 

para entender o papel e a regulação das células TH17 na asma, representando possivelmente 

importante alvo para futuras terapias (BARNES, 2008).  

 Um grupo de células T CD4
+
 definidos como células T natural killer invariantes 

(iNKT), que secretam IL-4 e IL-13 e representam cerca de 60% das células T CD4
+
 estão 

presentes em biopsia brônquica de pacientes asmáticos (AKBARI et al., 2006), mas estes 

resultados são controversos com outros estudos que falharam em mostrar o aumento no 

número de células iNKT em biopsia brônquica, lavado broncoalveolar ou líquido pulmonar de 

pacientes com asma (VIJAYANAND et al., 2007; BARNES, 2008). 
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A função das células T CD8
+
 na inflamação alérgica é também controverso. Alguns 

estudos demonstram que as células T CD8
+
 possuem efeito imunoregulador inibindo a 

sensibilização alérgica pela ovalbumina (OVA) atenuando a resposta inflamatória do tipo 

TH2 via inibição da produção de IgE. No entanto, em contraste a sua atividade 

imunossupressora, outros estudos demonstram que as células CD8
+
 podem contribuir para o 

desenvolvimento da resposta alérgica. As células T CD8
+
 podem agir de forma anti ou pró-

inflamatória por possuírem subtipos diferentes. As células T CD8
+
 estão presentes em um 

número reduzido no pulmão (TANG et al., 2012). 

A ativação de mastócitos em alergias e outras doenças atópicas dependem de uma 

resposta imune adaptativa que leve a célula B a produzir imunoglobulina E (IgE). A ligação 

de alta afinidade da IgE ao receptor de IgE (FcRI) nos mastócitos proporciona a 

possibilidade da ligação antígeno receptor. A interação do alérgeno com o receptor FcRI 

promove desgranulação imediata e consequente liberação de histamina. As consequências 

patológicas da desgranulação podem ser locais, como a rinite alérgica, ou sistêmica, como na 

anafilaxia, onde ocorre formação de edema e hipotensão. A fase efetora da resposta imune 

induzida por IgE se estende além da fase de desgranulação incluindo a fase de reações tardias 

que ocorrem dentro de horas ou dias de exposição ao alérgeno e são dependentes da expressão 

induzível de várias citocinas e outros mediadores (WILLIAMS, GALLI, 2000). 

Células B têm importante papel nas doenças alérgicas incluindo a asma por liberar IgE 

alérgeno específico que se liga ao receptor Fc de alta afinidade por IgE (FcεRI) em mastócitos 

e basófilos e ao receptor Fc de baixa afinidade por IgE (FcεRII) em outras células 

inflamatórias, incluindo células B, macrófagos e possivelmente eosinófilos (GOULD; 

BEAVIL; VERCELLI, 2000). As citocinas tipo TH2, IL-4 e IL-13, induzem transformação 

nas células B mudando a classe de imunoglobulina produzida para IgE (BARNES, 2008). 

Tanto na asma intrínseca quanto na asma atópica, a IgE pode ser produzida localmente por 

células B nas vias aéreas (TAKHAR et al., 2007). 

Outra população de células importantes na asma são as células dendríticas (DCs) 

especializadas na apresentação de peptídeos dos alérgenos inalados as células T. As DCs têm 

um papel importante na interação entre a imunidade inata e adaptativa determinando como as 

respostas imunes alérgicas são iniciadas e perpetuadas. Existem três tipos de DCs: as 

mieloides (com dois tipos diferentes: as restritas aos antígenos MHC de classe I e as restritas 

ao antígeno MHC de classe II), as derivadas de monócitos e as plasmocitóides. DCs 

desenvolvem-se a partir de células progenitoras na medula óssea, entram na circulação como 

células imaturas e trafegam para tecidos periféricos e áreas de exposição potencial a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Beavil%20RL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Beavil%20RL%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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patógenos. As DCs imaturas são ativadas por padrões moleculares associadas a patógenos 

(PAMPs) e fatores teciduais, os quais induzem a maturação das DCs em subpopulações 

específicas caracterizadas pelos tipos de citocinas e fatores coestimulantes produzidos. DCs 

maduras então se movem para tecidos linfoides onde induzem o desenvolvimento de células T 

naive em diferentes fenótipos TH1, TH2, TReg (COLLIN et al., 2011). 

Os eosinófilos, fundamentais no desenvolvimento da asma, são células residentes de 

vários órgãos, tais como, os do trato gastrointestinal, glândulas mamárias e medula óssea, 

podendo desempenhar papéis na homeostase do tecido e na regulação imune destes órgãos. 

Para proliferação e diferenciação de eosinófilos são importantes IL-3, o fator estimulante de 

colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF) e IL-5, onde a IL-5 é um fator específico da 

produção de eosinófilos. A eosinofilia ocorre em infecções parasitárias e doenças de 

hipersensibilidade. Na resposta imune do tipo TH2 os eosinófilos são recrutados para locais de 

inflamação, onde produzem uma variedade de citocinas, mediadores lipídicos e liberação de 

grânulos tóxicos de proteínas. Estas moléculas podem regular as respostas imunes, causar 

danos teciduais e facilitar a reparação dos tecidos. Eosinófilos também podem apresentar 

antígenos às células T naive de memória (KITA, H., 2011). 

   

1.3.2 Processo inflamatório na asma 

 

A inflamação observada na asma é situada principalmente nas vias aéreas maiores 

(brônquios), embora as vias aéreas menores (bronquíolos) também possam ser afetadas em 

formas mais severas. O parênquima pulmonar não é afetado pela inflamação asmática. Muitas 

das citocinas e quimiocinas que são secretadas na asma são reguladas pelo fator de transcrição 

nuclear B (NF-B), que é ativado nas células epiteliais e macrófagos das vias aéreas (HART 

et al., 1998) (Figura 3).  

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por numerosas mudanças 

estruturais, incluindo remoção do epitélio e espessamento da membrana reticular basal (KAY, 

1996), hiperplasia das glândulas mucosas, fibrose subepitelial (HAMID, 2003), elastose e 

fragmentação das fibras elásticas (MAUAD et al, 1999), infiltração de células inflamatórias 

(DE MAGALHÃES SIMÕES et al, 2005), hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa 

brônquica (SEOW; SCHELLENBERG; PARÉ, 1998) e aumento no número de vasos 

sanguíneos (angiogênese) em resposta ao aumento de secreção do fator de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) (SIDDIQUI et al, 2007) (Figura 3).    

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Seow%20CY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Figura 3. Esquema representativo do processo inflamatório na asma. 

 

Os mastócitos desempenham importante papel na asma por liberar vários 

broncoconstrictores, incluindo histamina e os mediadores lipídicos leucotrieno C4, D4, E4 e 

prostaglandina D2, que são sintetizados após ativação dos mastócitos. Estes mediadores 

podem ser liberados via estímulos de vários fatores ambientais, como os alérgenos e durante 

exercícios físicos, podendo levar a uma broncoconstrição variável, observada na asma 

(BARNES, 2008).  

Mastócitos de mucosa são recrutados para superfície das vias aéreas pelo fator de 

célula tronco (SCF; também conhecido como KIT ligante) liberado pelas células epiteliais 

(BRIGHTLING et al, 2002).  Mastócitos liberam citocinas ligadas à inflamação alérgica, 

incluindo IL-4, IL-5 e IL-13. A presença de mastócitos no músculo liso das vias aéreas está 

ligada a hiperresponsividade das vias aéreas na asma (BARNES, 2008).  

A inflamação que ocorre na asma é frequentemente descrita como eosinofílica. O 

desencadeamento de eosinofilia pode levar a secreção de citocinas, como IL-2, IL-4, IL-5, IL-

10, IL-12, IL-13, IL-16, IL-18, aumento de fator de transformação α e  (TGF- e β), 

quimiocinas como CCL5/RANTES e CCL11/eotaxin-1, e mediadores lipídicos como o fator 

ativador de plaquetas (PAF) e leucotrieno C4. As moléculas secretadas pelos eosinófilos têm 

efeitos pró-inflamatórios que incluem aumento no sistema de adesão, modulação no trânsito 

de células, ativação e regulação da permeabilidade vascular, secreção de muco, contração de 



32 
 

músculo liso, indução de danos e disfunção tecidual por liberar grânulo tóxico de proteínas e 

mediadores lipídicos (HOGAN et al, 2008). 

Em pacientes asmáticos o número de macrófagos no pulmão aumenta. Estes 

macrófagos são derivados dos monócitos circulantes que migram para o pulmão em resposta a 

agentes quimiotáticos como CCL2 (também conhecida como MCP1) ligado ao CCR2, e 

CXCL1 ligado ao CXCR2 (TRAVES et al., 2004). Vários estudos têm demonstrado a ação 

dos macrófagos M2 (macrófagos ativados com função anti-inflamatória e reguladora do 

processo de cicatrização) em respostas alérgicas conduzidas por IL-4 e IL-13, entretanto a 

função dessas células em alergias e asma ainda é controversa. Alguns estudos sugerem que 

macrófagos M2 promovem a inflamação alérgica e outros indicam um papel supressor para 

essas células.  

O entendimento sobre quais células imunes estão envolvidos nesta patologia vem 

aumentando, bem como o conhecimento dos mediadores inflamatórios produzidos por estas 

células e as vias de sinalização utilizadas, podendo levar ao desenvolvimento de novas 

terapias mais específicas para doenças alveolares no futuro (BARNES, 2008). 

 

1.4 Mediadores inflamatórios e vias de sinalização 

 

A inflamação é uma resposta imune a infecções e injúrias teciduais. Os mediadores 

inflamatórios, sintetizados por células imunológicas, desenvolvem importante papel na 

sobrevivência do indivíduo e no reparo tecidual. No entanto, os mediadores inflamatórios, tais 

como NO produzido por iNOS, PGE2 produzido por COX-2 e citocinas, tais como TNF-α, 

IL-1 e IL-6  quando expressos em excesso podem causar desordens inflamatórias (OH et al., 

2012). 

A expressão das citocinas e dos seus genes durante a inflamação é regulada pelo NF-

κB (fator de transcrição nuclear kB). Os mediadores pró-inflamatórios podem ativar a via de 

sinalização intracelular de proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) que resulta na 

fosforilação (ativação) do NF-B induzindo a disfunção do epitélio das vias aéreas. Estudos 

clínicos demonstraram que a fosforilação das MAPK ERK 1/2 e p38 estão correlacionadas 

com a severidade da doença das vias aéreas na asma, sugerindo que a ativação das vias de 

sinalização das MAPK está associada com a hiper-reatividade das vias aéreas e exacerbação 

da asma (LIU et al., 2008). 
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A regulação da sinalização intracelular MAPK/NF-B surge como uma nova 

perspectiva para uma abordagem terapêutica para o tratamento da inflamação e do 

remodelamento das vias aéreas na asma.    

 

1.5 Drogas utilizadas no tratamento da asma  
 

A inflamação mediada por células TH2 nas vias aéreas de asmáticos é suprimida por 

corticoides. Os corticoides inalatórios são os agentes anti-inflamatórios mais potentes 

disponíveis atuando nas fases crônica e aguda do processo inflamatório, os quais estão 

amplamente envolvidos na fisiopatologia da asma. Com isso, obtêm-se alívio dos sintomas, 

melhora no fluxo aéreo, diminuição da hiperresponsividade das vias aéreas e prevenção das 

recorrências. Em pacientes com asma grave, os corticoides inalatórios reduzem a necessidade 

e a dose dos corticoides orais (BARNES, 1995).  

 Apesar do uso de corticoide ser o mais eficaz tratamento anti-inflamatório para reduzir 

os sintomas da asma, eles não curam a doença ou mesmo alteram a sua progressão 

(HAUSDING et al., 2010). Além disso, os corticoides não são específicos em suas ações e 

têm absorção sistêmica e efeitos adversos locais. Devido à natureza crônica da asma e sua 

crescente prevalência, além da ineficácia das drogas atualmente usadas para definitivamente 

curar a asma e o medo de seus efeitos secundários conhecidos como supressão imunológica 

generalizada, diabetes e osteoporose, há uma necessidade da descoberta de novas terapias 

(MAHMOUD, 2012). 

Os corticoides interagem com glicoproteínas e ultrapassam a membrana celular 

suprimindo a translocação para o núcleo da célula de fatores de transcrição como o NF-B 

que codificam proteínas pró-inflamatórias, citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão e 

aumentando a translocação de fatores de transcrição que codificam proteínas anti-

inflamatórias como IL-10, resultando na regulação da transcrição de genes (HOLGATE; 

POLOSA, 2008). Além disso, podem potencializar os efeitos dos broncodilatadores beta-

agonistas. A inalação de corticoides é muito eficiente na supressão das inflamações das vias 

aéreas, no entanto não inibe a origem da doença, até mesmo quando o tratamento inicia na 

infância.  

Os broncodilatadores agonistas β2-adrenérgicos estão subdivididos em duas 

subcategorias SABAs  (β2 agonistas de ação curta, com duração de ação de 6 h) e LABAs (β2 

agonistas  de ação prolongada, com duração de ação de cerca de 12 – 24 h)   (HOLGATE; 

POLOSA, 2008).  
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Inalatórios SABAs, tal como salbutamol, carbuterol, clenbuterol, fenoterol e 

terbutalina, são os mais eficientes broncodilatadores atualmente avaliados promovendo rápido 

alívio dos sintomas da asma. Após ligação destes à receptores β2 adrenérgicos, a adenilato 

ciclase é ativada pela proteína sinalizadora de transdução (Gs) aumentando produção de 3,5 

adenosina monofosfato cíclica (AMPc), desse modo ativando a proteína quinase A (PKA). 

Esses mediadores induzem o relaxamento da musculatura lisa por fosforilação da cadeia leve 

de miosina e por abrir canais de Ca
++ 

dependente de K
+
 (KCa), que alivia a broncoconstrição 

na asma (HOLGATE; POLOSA, 2008).           

Dois inalatórios LABAs, formoterol e salmeterol, induzem broncodilatação por até no 

mínimo 12 horas (PALMGVIST et al.; 1997) e são usados como terapia suplementar para 

asma não controlada por corticosteroides inalatórios (USMANI et al.; 2005). Tem sido 

proposto que LABAs aumentam a eficácia dos corticosteroides inalatórios, embora isto seja 

polêmico. O número de pacientes aderindo ao uso generalizado de inalatórios contendo a 

combinação de corticoides inalatórios e LABAs têm aumentado, pois a monoterapia apenas 

com LABAs é contraindicada por mascarar piora inflamatória, com consequências graves 

(MCIVOR et al., 1998).    

Além dos corticoides e dos β2-agonistas, várias outras drogas e tratamentos são 

utilizados, tais como os modificadores de leucotrienos, teofilina, metilxantina, imunoterapia 

(omalizumab, daclizumab), inibidores da fosfodiesterase-4 (PDE-4) (MATHEW, ARONOW, 

CHANDY, 2012) e recentemente foi desenvolvido um procedimento de broncoscopia, a 

termoplastia brônquica, em que por radiofrequência a energia é utilizada para reduzir a 

espessura do músculo liso da parede brônquica (CASTRO et al., 2010).  

A imunoterapia específica ou vacina de alergia, administração de doses 

progressivamente crescentes a intervalos regulares de um extrato alergênico por um período 

de alguns anos - normalmente 3 a 5 anos, tem sido recomendada para tratamento de rinites 

alérgicas, hipersensibilidade a venenos, algumas alergias medicamentosas e asma brônquica 

leve. A resposta imune celular e humoral à alérgenos é modificada pela imunoterapia. Após a 

imunoterapia alérgica específica, a proporção de citocinas produzidas por células TH1 é 

aumentada em relação às citocinas produzidas por células TH2 (AKDIS et al., 2004). Esta 

forma de tratamento reduz os sintomas que ocorrem após exposição às substâncias as quais se 

é alérgico.  

A imunoterapia alérgica específica diminui o recrutamento de mastócitos, basófilos, 

eosinófilos e neutrófilos na pele, nariz, olhos e mucosa brônquica. A produção de IL-10 por 

monócitos, macrófagos, células B e T é aumentada juntamente com a produção do TGF-β, 
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possivelmente contribuindo para ativação das células TReg (BELLINGHAUSEN et al., 2006). 

Ocorre também aumento nos níveis de anticorpos alérgenos específicos IgA, IgG1 e IgG4. 

Estas imunoglobulinas competem com IgE para envolver o alérgeno, desse modo, diminuem a 

captura de alérgenos e a apresentação destes é facilitada por receptores FcεRI ou pelos 

receptores FcεRII (HOLGATE; POLOSA, 2008).            

 Por causa do papel de sentinela que as citocinas do perfil TH2 têm em orquestrar 

inflamação alérgica, elas e seus receptores são alvos para terapias. Quase sem exceção, isso 

tem aproximado a aplicação de agentes biológicos na forma de grupos de anticorpos 

monoclonais (anticorpos contra um único patógeno originados de uma única célula), proteínas 

de fusão (ou proteínas híbridas) e, mais recentemente, inibidores dos fatores de transcrição de 

células TH2 STAT6 e GATA3 (HOLGATE; POLOSA, 2008).    

 

1.6 Administração de medicamentos por via respiratória 

 

Drogas administradas pela via respiratória são amplamente utilizadas para tratamento 

de doenças respiratórias devido a grande área de absorção pulmonar e a alta vascularização. A 

absorção de medicamentos pela via inalatória evita o metabolismo hepático de primeira 

passagem, proporciona uma elevada deposição da droga no pulmão, reduzida concentração 

sistêmica da droga e, consequentemente, redução dos efeitos colaterais (DUGAS, PETERS, 

WILLIAMS, 2013).  

Os medicamentos com baixa biodisponibilidade gastrointestinal ou efeitos pós-

prandiais de biodisponibilidade podem ser mais confiáveis e eficazmente administrados como 

aerosol (PATTON, FISHBURN, WEERS, 2004). Além disso, as enzimas que metabolizam 

drogas estão em concentrações muito mais baixas nos pulmões do que no trato 

gastrointestinal e moléculas livres inaladas que entram na circulação têm menos probabilidade 

de serem degradadas do que se administradas por via oral (PATTON, BYRON, 2007).   

Quase toda a resistência à absorção sistêmica de medicamentos inalados para a 

corrente sanguínea ocorre na membrana plasmática do epitélio pulmonar. Pequenas moléculas 

hidrofóbicas são absorvidas rapidamente (dentro de segundos) através dos pulmões por 

difusão passiva através da membrana plasmática e pequenas moléculas hidrofílicas podem ser 

absorvidas por transportadores específicos ou por via juncional (GORIN, STEWART, 1979). 

A via respiratória pode ser utilizada para agentes diferentes, não apenas os utilizados 

para tratamento respiratório, mas também os sujeitos à baixa estabilidade enzimática e 

pequena permeabilidade através das membranas biológicas, tais como, peptídeos terapêuticos, 

proteínas, oligonucleotídeos e vacinas. Destes, o primeiro produto comercializado, a insulina 
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inalatória, foi aprovada recentemente nos USA e Europa. A utilização do pulmão também 

pode ser benéfica para analgésicos, tipo morfina, em que a chegada rápida da droga é 

importante para ação terapêutica do medicamento (PATTON, BYRON, 2007).    

Instilação de líquidos e nebulização de aerossóis são os métodos mais comuns de 

administração pulmonar em experimentos com animais (DIJK, HEIKAMP, OETOMO, 

1998). A segurança na administração do medicamento deve ser sempre determinada caso a 

caso, mas os estudos sugerem que os pulmões são resistentes e capazes de lidar seguramente 

com a exposição crônica a um grande número de agentes terapêuticos. Como a absorção 

pulmonar pode ocorrer rapidamente após a inalação de pequenas moléculas e peptídeos, 

tecnologias para diminuir a absorção ou manter medicamentos nos pulmões para prolongar a 

ação terapêutica se tornarão cada vez mais importantes no futuro. 

O tratamento de afecções do trato respiratório deve ser realizado com medicamentos 

administrados preferencialmente por via respiratória, pois desta forma diminuem a 

interferência a nível sistêmico atuando localmente. A instilação nasal é um método de 

administração de medicamento mais prático e de fácil acessibilidade do que a nebulização, 

além de promover diminuição dos efeitos sistêmicos secundários e da toxicidade do uso de 

corticoides, melhorando a qualidade de vida do paciente tratado (DUGAS, PETERS, 

WILLIAMS, 2013). O AFL administrado por nebulização já demonstrou efeito antiasmático 

(VIEIRA et al., 2012), portanto a administração de AFL e seus alcaloides por instilação nasal 

pode beneficiar pacientes asmáticos. 

Devido ao grande avanço nos estudos da via respiratória como sendo uma via para a 

administração de drogas e tratamento de indivíduos com doenças pulmonares, esse trabalho 

propôs observar os efeitos do tratamento por instilação nasal com Cissampelos sympodialis 

Eichl. e seus alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina em camundongos BALB/c em 

modelo experimental de asma.   
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2 OBJETIVOS   

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os efeitos da administração, por instilação nasal, do extrato hidroalcoólico 

das folhas de Cissampelos sympodialis Eichl (Menispermaceae) (AFL) e dos seus alcaloides 

warifteina, metilwarifteina e milonina em camundongos sensibilizados e desafiados com 

ovalbumina (OVA) (in vivo) bem como em culturas de células (in vitro).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

  

In vivo:  

- Analisar o efeito do tratamento com AFL e de seus alcaloides sobre a migração de 

células inflamatórias no lavado brocoalveolar (BAL);  

- Avaliar o efeito das drogas sobre a síntese de muco no tecido pulmonar; 

- Caracterizar fenotipicamente as células presentes no BAL em resposta ao tratamento 

com as drogas através da citometria;  

- Avaliar as possíveis alterações histológicas ocorridas no pulmão em resposta ao 

tratamento com as drogas; 

- Analisar o efeito do AFL e seus alcaloides sobre os títulos de IgE OVA-específica; 

- Avaliar a síntese da citocina IL-13 no BAL em resposta ao tratamento com as drogas.  

 

In vitro: 

 - Avaliar a liberação de histamina pela desgranulação de mastócitos peritoneais 

induzida por DNP-BSA; 

 - Avaliar a liberação da enzima -hexosaminidase pela desgranulação de células de 

linhagem do tipo RBL-2H3 em resposta ao uso dos alcaloides; 

 - Analisar a fosforilação da quinase JNK em macrófagos peritoneais; 

 - Analisar a expressão da COX-2 em macrófagos peritoneais. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção do extrato hidroalcoólico das folhas de Cissampelos sympodialis EICHL. 

(Menispermaceae) - (AFL) 

 

As folhas de Cissampelos sympodialis Eichl. foram obtidas no Jardim Botânico do 

Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

voucher espécie Agra 1456. Foram coletadas, aproximadamente, 3000 g de folhas frescas, que 

depois de secas em estufa a 50ºC por uma semana foram pulverizadas. Para a obtenção do 

extrato, as folhas secas e pulverizadas foram submetidas a três extrações sucessivas em um 

percolador à temperatura ambiente (25 – 30ºC). Como eluente, foi utilizada uma mistura de 

água e etanol (30/70 v/v). Os solventes foram removidos utilizando rota-vapor à temperatura 

de 60ºC e à pressão reduzida (THOMAS et al., 1997a). O peso seco do extrato foi de 56% 

baseado em resíduos sólidos presentes. Esse fator foi usado para calcular a concentração final 

do AFL. A solubilização do extrato foi preparada em solução salina estéril 0,9%. O extrato foi 

padronizado tendo como referência a warifteína quantificada em 0,95% na amostra analisada 

(CERQUEIRA-LIMA at al., 2010). 

 

3.2 Isolamento e preparo dos alcaloides 

 

 Os alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina foram isolados do extrato 

hidroalcoólico das raízes e folhas de Cissampelos sympodialis e cedidos pelo Prof. Dr. 

Barbosa. Estes foram cromatografados sob coluna de alumina neutra e as frações purificadas 

por cromatografia em camada delgada preparativa (FREITAS et al., 1996)    

 As soluções de warifteína, metilwarifteína e milonina foram preparadas dissolvendo 1 

mg do cristal de cada alcaloide separadamente em 50 µL de HCl 1N e em seguida foram 

adicionados 800 µL de solução salina (NaCl 0,9%). O pH foi ajustado para 7 com NaOH 1M 

e o volume completado para 1000 µL. Os alcaloides foram acondicionados em tubos tipo 

eppendorfs individuais com cerca de 200 µL cada e congelados. Cada eppendorf só era 

descongelada uma única vez. Diluições em salina foram realizadas para obter as 

concentrações necessárias para os ensaios in vivo e in vitro. 

 

3.3 Animais 

 

Camundongos isogênicos fêmeas da linhagem BALB/c de 6 – 8 semanas, com peso 

corporal entre 18 e 22 g, e ratos Wistar fêmeas, pesando em média 200 g, foram utilizados nos 

experimentos. Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno a uma temperatura de 
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22 ± 2 ºC e submetidos a um ciclo de claro e escuro de 12 horas (6:00 as 18:00 claro e de 

18:00 as 6:00 escuro) com livre acesso à água (autoclavada) e a uma dieta controlada a base 

de ração do tipo pellets (PURINA) durante todo o período de experimentação. Os 

camundongos e ratos, 04 - 06 animais por grupo, foram fornecidos pelo biotério Professor 

Thomas George da UFPB. A manipulação dos animais foi realizada de acordo com o guia de 

cuidado animal (SHERWIN et al., 2003). Os protocolos experimentais foram aprovados pelo 

Comitê de Experimentação em Pesquisa Animal do LTF/UFPB (CEPA Nº 1104/10). Os 

animais foram eutanasiados com solução de cloridrato de quetamina (König, São Paulo, 

Brasil) e cloridrato de xilasina (Bayer, São Paulo, Brasil). Foram utilizados cerca de 4 animais 

por grupo. 

 Os experimentos realizados na FIOCRUZ-RJ foram feitos com ratos Wistar machos, 

camundongos BALB/c machos e camundongos Black C57BL/6 machos (03 animais por 

experimento). Os animais foram cedidos pelo biotério do IOC (Instituto Oswaldo Cruz) e o 

biotério CECAL, ambos localizados em Manguinhos. Estes estudos tiveram a colaboração da 

Dra. Patrícia Bozza (Laboratório de Imunofarmacologia/FIOCRUZ-RJ) e do Dr. Marco 

Aurélio Martins (Laboratório de Inflamação/FIOCRUZ-RJ). Os animais foram mantidos com 

livre acesso a água e alimento em sala com temperatura variando de 22 a 24 ºC, em ciclos 

claro/escuro de 12 h.   

 

3.4 Inflamação pulmonar alérgica induzida por OVA (in vivo)    

         

 Com a finalidade de observar a migração celular para a cavidade broncoalveolar e 

avaliar o efeito antialérgico de Cissampelos sympodialis e seus alcaloides (warifteína, 

metilwarifteína e milonina) em modelo de asma alérgica experimental, camundongos BALB/c 

fêmeas foram sensibilizados por via intraperitoneal (i.p.) com 0,2 mL de uma suspensão 

contendo 10 µg de OVA (grade V sigma) e 2,0 mg de hidróxido de alumínio no primeiro e 

décimo dia do protocolo experimental. No período entre os dias 19 a 24 após a sensibilização, 

os animais foram desafiados diariamente com aerossol de OVA 5% em solução salina 0,9 % 

ou com salina 0,9% durante 20 minutos em uma câmera fechada 1 hora após tratamento com 

o AFL ou um dos seus alcaloides warifteína, metilwarifteína ou milonina (LLOYD et al., 

2001). O aerossol com salina 0,9% foi administrado para desafiar camundongos utilizados 

como animal não asmático.  

Após 24 horas do último desafio (dia 25) com OVA os animais foram eutanasiados 

com solução anestésica de quetamina e xilasina administrada por via intramuscular (i.m.) em 

uma das patas inferiores para coleta do lavado broncoalveolar (BAL) (Figura 4).  
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Figura 4. Esquema representativo do protocolo de inflamação pulmonar alérgica induzida por 

OVA de 24 horas.  

 

 

Os camundongos BALB/c foram distribuídos em sete grupos ( n = 4 - 6). 

Grupo Salina (Salina) – não asmático: não sensibilizado, desafiado e tratado com 

solução salina. 

Grupo OVA (OVA) - asmático: sensibilizado e desafiado com OVA e tratado com 

solução salina. 

Grupo AFL (AFL): sensibilizado e desafiado com OVA e tratados com AFL 40mg/kg. 

Grupo Warifteína (WAR): sensibilizado e desafiado com OVA e tratados com 

warifteína 2,0 mg/kg. 

Grupo Metilwarifteína (MWA): sensibilizado e desafiado com OVA e tratados com 

metilwarifteína 2,0 mg/kg. 

Grupo Milonina (MIL): sensibilizado e desafiado com OVA e tratados com milonina 

2,0 mg/kg. 

Grupo Dexametasona (DEX) – droga padrão: sensibilizado e desafiado com OVA e 

tratado com dexametasona 2,0 mg/kg.  

 

3.5 Tratamento com AFL (in vivo)  

 

 O AFL foi dissolvido em solução salina 0,9% minutos antes da administração nos 

animais. Foi administrado por via respiratória 40 µL do extrato na dose de 40 mg/kg pelo 

método de instilação nasal (i.n.) (gotejamento) nas narinas até total absorção (PELLATON-

LONGARETTI et al., 2010). Após anestesia dos camundongos com 40 µL de solução 
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anestésica contendo quetamina e xilasina nos experimentos realizados para coleta do lavado 

broncoalveolar (BAL). O BAL foi analisado quanto a contagem de células totais, diferencial, 

classificação celular quanto ao tamanho celular e granularidade citoplasmática, marcação com 

anticorpos monoclonais para linfócitos T CD
3+

, CD
4+

, CD
8+

, dosagem de IgE e IL-13.  

 

3.6 Tratamento com os alcalóides warifteína, metilwarifteína e milonina (in vivo e in 

vitro)  

 

 Os alcaloides foram dissolvidos em solução salina 0,9% na dose de 2 mg/kg. Para 

administração de 40 µL dos alcaloides, por i.n., os animais foram anestesiados com 40 µL de 

solução anestésica de cetamina e xilasina por via intramuscular (i.m) e administrados, 1 hora 

antes do desafio por nebulização com OVA. O efeito dos alcaloides foi analisado no BAL, 

soro e pulmão dos camundongos BALB/c.  

 Para os estudos in vitro, os alcaloides foram preparados nas concentrações de 100, 50, 

10, 1 e 0,1 µM e colocados na presença de mastócitos, células de linhagem do tipo RBL-2H3, 

células leucêmicas da linhagem de basófilos de ratos, e macrófagos peritoneais. Os 

experimentos com as células da linhagem do tipo RBL-2H3 foram realizados em colaboração 

com o laboratório de Inflamação da FIOCRZ-RJ. Os alcaloides foram dissolvidos em solução 

salina 0,9% antes da administração ou preparados e congelados em alíquotas (tubos tipo 

eppendorfs) e descongelados, por uma única vez, minutos antes do experimento. Os alcaloides 

foram adicionados às culturas de células 1 h antes da indução da ativação celular com 

lipopolissacarídeo (LPS).  

 

3.7 Coleta do lavado broncoalveolar (BAL) 

 

Os camundongos BALB/c foram eutanasiados com solução anestésica de quetamina e 

xilasina e em seguida foi feita a assepsia do animal com álcool a 70º. A traqueia foi isolada 

com auxílio de instrumental cirúrgico (pinça e tesoura). Para uma melhor visualização da 

traqueia, os lobos da glândula tireoide foram separados. Foi introduzida na traqueia uma 

cânula de poliestireno. Através de seringa foi administrado pela cânula 1,5 mL de HBSS
-
/
-
. 

Após lavagem do pulmão foi aspirado todo o líquido possível contido no pulmão e transferido 

para um tubo tipo eppendorf, cerca de 0,9 a 1,1 mL. O BAL foi mantido em gelo para 

conservação da viabilidade celular (BEZERRA-SANTOS et al., 2006).   

O BAL foi utilizado para contagem total e diferencial das células por microscopia 

óptica em câmara de Neubauer. Em seguida centrifugado à 1200 rpm, 4ºC por 10 minutos. O 

sobrenadante foi retirado e alicotado em tubo tipo eppendorfs. O pellet foi utilizado para 
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contagem total e diferencial de células e imunofenotipagem por citometria de fluxo. As 

alíquotas dos sobrenadantes das amostras foram utilizadas para dosagem da citocina IL-13.  

       

3.8 Contagem de células total e diferencial 

 

 A contagem do número total de células no BAL foi realizada em câmara de Neubauer, 

utilizando uma alíquota da amostra diluída (1:4) em Solução de Turk. As amostras foram 

homogeneizadas antes da diluição. A leitura foi feita no microscópio óptico em objetiva de 

40x. Após contagem foi realizado o cálculo do número de células = n x d x 10
4
, onde o n = 

média do número de células contadas nos quatro quadrantes, d = diluição da amostra e 10
4
 = 

diluição da câmara de Neubauer.  

Para contagem diferencial das células, 200 µL de cada BAL foram distribuídos 

igualmente nos dois poços da citocentrífuga por lâmina. O material era centrifugado a 1500 

rpm por 15 min. Após centrifugação, as lâminas foram fixadas em álcool metílico absoluto 

por 15 min utilizando cuba de Coplin. Em seguida, sem secar, as lâminas foram colocadas no 

corante de May-Grünwald por 15 min. As lâminas foram retiradas do corante e, após ser 

retirado o excesso do corante sobre um papel de filtro, foram deixadas imersas no corante de 

Giemsa por 30 min. Terminada a etapa de coloração as lâminas foram lavadas em tampão 

fosfato pH 7,2 e secas a temperatura ambiente. A contagem diferencial de células foi realizada 

por microscopia óptica. Cada lâmina foi observada até a contagem de 100 células, utilizando 

para isso a objetiva de imersão (100x).    

 

3.9 Análise de citometria de fluxo (FACScan) na imunofenotipagem de células do BAL  

 

A técnica de análise celular por citometria de fluxo (FACScan) foi utilizada para 

classificar os leucócitos e subpopulações de linfócitos T CD
3+,

 CD
4+

 e CD
8+

 presentes nas 

amostras do BAL. Após centrifugação do BAL e separação do sobrenadante, o pellet foi 

utilizado para classificação das células pela análise do tamanho celular, da granulosidade 

citoplasmática e da fluorescência emitida pela marcação de linfócitos T CD
3+

, CD
4+

 e CD
8+

 

com anticorpos monoclonais. 

A população celular heterogênea do BAL foi analisada por citometria de fluxo quanto 

ao tamanho relativo das células FSC (Forward Scatter – por difração de luz) e da 

granularidade ou complexidade interna das células SSC (Side Scatter – por difusão da luz) 

permitindo a classificação dos leucócitos em linfócitos, monócitos e granulócitos. A avaliação 

da intensidade de fluorescência, que detecta antígenos de superfície marcados com anticorpos 
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monoclonais específicos ligados a compostos químicos fluorescentes ou fluorocromos, 

permitiu a identificação de linfócitos CD
3+

, CD
4+

 e CD
8+

 (GRINDEM, 1996).  

A análise do BAL demonstrou que a granularidade característica de linfócitos é 

identificada como FSC
lo

 / SSC
lo

 e a granularidade típica de eosinófilos como SSC
hi

 (VAN 

RIJT et al., 2004). Para determinar a população celular de pulmão dos diferentes grupos de 

animais, as células do BAL foram analisadas usando os parâmetros do FSC e SSC, bem como 

a expressão de linfócitos CD
3+

, CD
4+

 e CD
8+

. Para estes estudos, 5 x 10
5
 células 

broncoalveolares/mL foram incubadas com anticorpo anti-CD
3
 FITC conjugado, anticorpo 

anti-CD
4
 PE e anticorpo anti-CD

8
 FITC conjugado (R e D Systems, EUA) durante 30 min a 4 

°C. As células foram lavadas duas vezes com 300 µL de HBSS
-/-

 frio e ressuspensas em 400 

µL de HBSS
-/-

. 10
4
 eventos foram lidos utilizando o aparelho de citometria de fluxo da Becton 

Dickinson FACScan e os dados foram analisados usando o software WinMDI. 

 

3.10 Coleta de pulmão para análise histológica 

 

O pulmão esquerdo dos grupos de camundongos BALB/c utilizados no protocolo de 

inflamação pulmonar alérgica induzida por OVA foram coletados para análise histológica. 

Após a eutanásia dos camundongos com solução de quetamina e xilasina foi realizado a 

assepsia do animal com álcool a 70º. Em seguida foi coletado o sangue do globo ocular e o 

BAL. O tórax do animal foi aberto com auxílio de pinça e tesoura e realizado perfusão 

cardíaca pela administração de 20 mL de salina no coração para retirada do sangue da 

circulação sanguínea e a lavagem dos órgãos para coleta do pulmão. Para manutenção da 

integridade do tecido, evitando a digestão desses por enzimas presentes no interior das células 

(autólise) ou por bactérias e para preservar a estrutura e a composição celular, os cortes foram 

colocados em formol 10% por 24 h e logo após em álcool etílico 70%, podendo ficar por 

tempo indeterminado. O volume do fixador deve ser superior no mínimo a 10x o volume da 

peça. Cada grupo de animais sensibilizados teve preparação de três pulmões com cerca de 10 

lâminas para cada pulmão. As lâminas foram coradas em duas colorações diferentes: 

Hematoxilina-Eosina (HE) para visualização geral do pulmão e da migração celular e Ácido 

Periódico – Schiff (P.A.S) para observação das células caliciformes produtoras de muco.  

O material histológico foi inicialmente desidratado por imersões de 1 h em uma série 

crescente de álcool etílico a 70, 80, 90 e 100%. A desidratação evita a retração pronunciada 

do tecido e consequentemente as lesões estruturais da célula de caráter irreversível. A imersão 

no álcool etílico a 100% foi realizada duas vezes. 
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Em seguida, foi feita a diafanização, onde o material foi imerso duas vezes em tolueno 

com duração de 1 h cada imersão. O tolueno funciona como solvente da parafina e ao mesmo 

tempo como desalcolizante.  

O material histológico foi banhado duas vezes em parafina, cada banho com duração 

de 1 h e depois colocado em estufa a 60ºC para completa impregnação. Após impregnação, o 

material histológico foi colocado em fôrmas com parafina. Quando o material para análise 

ficou totalmente imerso em parafina, cada fôrma foi deixada ao ar livre para endurecimento 

da parafina. Os blocos formados foram retirados das fôrmas, e realizado os cortes histológicos  

no micrótomo. Os cortes histológicos foram realizados com espessura de 5 m. Após a 

microtomia, os cortes histológicos foram colocados em banho-maria (38 – 39 ºC). Com 

auxílio das lâminas preparadas com albumina, os cortes foram “pescados” do banho-maria. 

Em seguida, as lâminas foram colocadas em placa aquecedora (60 ºC) por 10 min para 

secagem.  

Com os cortes aderidos as lâminas, foram realizadas as colorações HE e PAS. Em 

seguida, a montagem das lâminas com colocação de lamínulas. Como meio de montagem foi 

utilizado o Entellan.   

 

3.10.1 Coloração hematoxilina-eosina (HE)  

 

A técnica hematoxilina-eosina é clássica, geral, básica e dicrômica, possuindo dois 

corantes: hematoxilina, o corante básico que cora componentes ácidos como os núcleos de 

todas as células, e eosina, o corante ácido que cora componentes básicos como o citoplasma 

de todas as células. A coloração HE proporcionando uma observação geral de todas as 

estruturas pulmonares. 

As lâminas foram inicialmente desparafinadas por imersão no xilol, o primeiro xilol 

com duração de 5 min e o segundo xilol com duração de 3 min. Em seguida, as lâminas foram 

hidratadas em álcool absoluto, o primeiro álcool por 5 min e o segundo álcool por 3 min. As 

lâminas foram colocadas sucessivamente em álcool 90% por 1 min, em álcool 70% por 1 min 

e água destilada por 1 min. Então, foram imersas na hematoxilina por 2 min, mergulhadas 

rapidamente em água destilada, depois em água acética, com a finalidade de retirar o excesso 

de corante, e colocada 10 min em água de torneira para “azulecer” o corte.  Em seguida, as 

lâminas foram colocadas no corante eosina, por 1 min, desidratadas com álcool absoluto (02 

banhos de 3 min cada). O material foi banhado duas vezes em xilol por 5 min, no primeiro 

xilol por 5 min e no segundo xilol por 10 min. 
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 Após coloração foi colocado sobre o corte Entellan e uma lamínula. Depois, com 

auxílio de uma pinça, foram retiradas as bolhas e a lamínula foi comprimida com firmeza 

sobre o corte para o espalhamento do Entellan. Após 24 h foram retirados os excessos de 

Entellan para acabamento do preparo das lâminas. 

Nas lâminas coradas pela hematoxilina-eosina são observados em azul escuro os 

núcleos, em rosa os citoplasmas e em vermelho as hemácias.   

As imagens das lâminas foram capturadas por máquina fotográfica Leica DFC 295 

(Leica Microsystems Ltda., Heerbrugg, Switzerland) acoplada ao microscóipio óptico Leica. 

Para processamento e análise das imagens foi utilizado o software ImageJ desenvolvido por  

Wayne Rasband no National Institute of Mental Health, USA.  

 

3.10.2 Coloração de P.A.S. (ácido periódico – Schiff) 

 

O ácido periódico de Schiff revela glicogênio e mucina intracelular. A reação do ácido 

periódico seletivamente oxida os resíduos de glicose, produzindo aldeídos que reagem com o 

reagente de Schiff e produzem uma cor púrpura. Um corante básico adequado é 

frequentemente usado como um corante de contraste.  

As lâminas foram inicialmente desparafinadas por imersão no xilol, hidratadas em 

álcool absoluto e água destilada por 1 min. Depois foram colocadas no ácido periódico a 0,5% 

por 5 min, na água destilada por 1 min e no reativo de Schiff por 10 min, quando retiradas 

foram colocadas em 3 banhos sulfurosos de 5 min cada e mergulhadas 10 min em água de 

torneira. Em seguida, as lâminas foram desidratadas com álcool absoluto, o primeiro álcool 

por 3 min e o segundo álcool também por 3 min. Para clareamento foi utilizado xilol, as 

lâminas foram imersas no primeiro xilol por 5 min e no segundo xilol por 10 min. 

 Nas lâminas coradas por P.A.S. é observado: em vermelho a presença de glicogênio 

ou polissacarídeos neutros (contendo grupos 1,2 glicol) e mucina (glicoproteína, principal 

constituinte do muco), proteoglicanos não se coram, os núcleos e os citoplasmas se coram em 

rosa claro. 

As imagens das lâminas foram capturadas por máquina fotográfica Leica DFC 295 

(Leica Microsystems Ltda., Heerbrugg, Switzerland) acoplada ao microscóipio óptico Leica. 

Para processamento e análise das imagens foi utilizado o software ImageJ desenvolvido por  

Wayne Rasband no National Institute of Mental Health, USA.  
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3.10.3 Análise dos cortes histológicos 

 

As regiões do pulmão para captura das imagens a serem analisadas pelo programa de 

computador ImageJ foram pré-determinadas. As regiões capturadas continham bronquíolos 

terminais cortados transversalmente e vasos sanguíneos para uma melhor visualização do 

processo inflamatório da asma, caracterizado pela presença de infiltrado celular 

peribronquiolar e perivascular. Após a captura das imagens, para o teste de confiabilidade 

intraclasse, essas eram analisadas pelo programa ImageJ em dias diferentes para observação 

da repetição e reprodução dos resultados.  

 

3.11 Coleta de sangue no globo ocular e preparo de soro 

 

Para obtenção do soro, o sangue dos animais dos grupos testes (Salina, OVA, WAR, 

MWA, MIL e DEX) foi coletado dos vasos presentes no canto interno do globo ocular. Após 

os camundongos serem eutanasiados com solução anestésica de quetamina e xilasina e 

realizada a assepsia com álcool 70º foi inserida uma agulha com a finalidade de romper a veia 

ocular. O sangue foi coletado com auxílio de pipeta Pasteur, impregnada com heparina em 

suas paredes para evitar a coagulação do sangue. Em cada animal foram coletados cerca de 

0,6 a 0,8 mL de sangue. O sangue foi armazenado em tubos tipo eppendorfs inclinados a 45º e 

estocados em geladeira por 24 h, facilitando a formação dos coágulos e coleta dos soros. Após 

a separação do soro, esse foi centrifugado a 1500 rpm, a 4ºC por 10 min. O sobrenadante 

(soro) foi alicotado em outra eppendorf e novamente foi realizada uma segunda centrifugação 

para separar o soro das hemácias que ocasionalmente foram pipetadas junto com o soro. Em 

seguida, os soros foram alicotados, etiquetados e congelados a –20 ºC para serem utilizados 

no teste de anafilaxia cutânea passiva (PCA).   

 

3.12 Teste de anafilaxia cutânea passiva – PCA  

 

Para a determinação do título de IgE-OVA-específica, as amostras de soro de 

camundongos dos sete grupos de animais em experimentação (Salina, OVA, AFL, WAR, 

MET, MIL e DEX) obtidas como descrito no item 3.11 foram descongeladas. As amostras 

foram submetidas a diluições (razão 2) em solução salina 0,9%. Em seguida foram 

administrados 50 µL de cada soro via subcutânea (s.c.), em diferentes sítios do dorso de ratos 

Wistar fêmeas (n = 6). As diluições testadas foram 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512 e 

1:1024. Cada soro foi testado em ratos diferentes, os quais foram previamente depilados e 

anestesiados com 500 µL da solução de quetamina e xilasina por via i.p. 
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Após 24 h os ratos foram anestesiados com 500 µL de solução de quetamina e xilasina 

e suas caldas lavadas com água e sabão para realização do desafio antigênico. Para o desafio 

foi administrado na veia da calda 0,5 mL de uma solução contendo o corante Azul de Evans a 

1% (VETEC) e 2,0 mg de OVA (grade II – SIGMA). Decorridos 30 min da injeção na veia da 

calda, os animais anestesiados foram sacrificados por deslocamento cervical e os diâmetros 

das manchas formadas nos dorsos mensurados com o auxílio de uma régua milimétrica. O 

título do soro fornece, portanto, uma medida indireta da concentração de IgE-OVA-específica 

nos grupos de animais testados. O título foi determinado pela maior diluição capaz de 

promover mancha mensurável (≥ 5 mm) (HOLT et al., 1981). 

 

3.13 Ensaio Imunoenzimático (ELISA) para dosagem de IL-13  

   

 A presença da citocina IL-13 foi quantificada nas amostras de sobrenadante do BAL 

(item 3.7). O método utilizado foi o ELISA sanduíche seguindo as especificações do 

fabricante (eBioscience). Para tanto, foi adicionado 100 µL/poço de anticorpo de captura 

diluído em Coating Buffer (tampão de revestimento: PBS 1x; NaCl 0,138 M / KCl 0,0027 M; 

pH 7,4). A placa foi vedada e incubada por 24 h a 4ºC. No dia seguinte, a placa foi lavadas 5x 

com tampão de lavagem (PBS 1x; tween-20 0,05%). Em seguida, foi adicionado 200 µL/poço 

de diluente de ensaio (5% soro fetal bovino; PBS 1x adicionado proclin como preservativo) e 

incubada a TA (temperatura ambiente) por 1 hr. A placa foi lavadas 5x com tampão de 

lavagem. O padrão da curva foi diluído em diluente de ensaio segundo o protocolo do 

fabricante. Foi realizada a diluição seriada dos padrões, os quais foram adicionados 100 

µL/poço, totalizando uma curva com 8 pontos. A placa foi vedada e incubada por 24 h a 4ºC 

para obtenção de uma sensibilidade máxima. A placa foi lavada 5x com tampão de lavagem. 

Foi adicionado 100 µL/poço de anticorpo de detecção diluído em diluente de ensaio. A placa 

foi vedada e incubada a TA por 1 h. Após 1h de incubação a placa foi então lavadas 5x com 

tampão de lavagem. Foi adicionado 100 µL/poço de avidina diluída em diluente de amostra e 

incubada a TA por 30 min. A placa foi então lavada 7x com tampão de lavagem. Foi 

adicionado 100 µL/poço de substrato e a placa foi incuba a TA ao abrigo da luz por 15 min e 

adicionado 50 µL de solução de parada em cada poço. A placa foi lida em 450 nm em leitora 

de Elisa.      

    

3.14 Isolamento de mastócitos peritoneal e pleural 

 

Os mastócitos foram coletados da cavidade peritoneal e pleural de ratos Wistar, 

eutanasiados em câmara de CO2, usando solução salina tamponada de Hanks sem cálcio e 
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sem magnésio (HBSS
-/-

) com heparina (20 UI/mL). Foram realizados 3 experimentos e em 

cada experimento foram utilizados cerca de 10 ratos.  

 Após eutanásia, com auxílio de instrumental cirúrgico foi retirada uma tira 

longitudinal da pele da parede abdominal. A cavidade peritoneal foi lavada com 20 mL e a 

cavidade pleural com 3 mL de HBSS
-/-

 com heparina. O HBSS
-/-

 com heparina foi injetado 

primeiramente intraperitonealmente, em seguida o abdômen foi massageado suavemente 

(evitando degranulação dos mastócitos) para que o líquido se espalhasse uniformemente pela 

cavidade peritoneal. O peritônio foi então pinçado com auxilio de pinça hemostática, a parte 

do peritônio pinçada foi cortada e o líquido foi coletado em um becker. Em seguida, foi aberto 

um orifício na cavidade pleural onde foi depositado HBSS
-/-

 com heparina. O animal foi 

levemente agitado e o líquido pleural foi coletado com pipeta automática e depositado no 

becker junto ao líquido peritoneal. Todo o líquido retirado da cavidade peritoneal e da 

cavidade pleural foi colocado em tubo de polietileno 50 mL e centrifugado a 150g 6 min acel 

9 break 5 a 10ºC.  

Após a centrifugação o sobrenadante foi descartado e o pellet resuspenso em 1 mL de 

HBSS
-/- 

/ BSA (0,1%) em tubo de 15 mL. A diluição foi realizada sem ajuda do vortex para 

não fazer espuma e as células não sofrerem desgranulação. Em seguida, foi adicionado 

gradiente de Percoll (3,6 mL de Percoll + 0,4 mL de HBSS
-/-

 10x) e homogeneizado 

lentamente virando o tubo 2 vezes. Foi adicionado 1 mL de HBSS
-/- 

com heparina lentamente 

para fazer um anel. O gradiente foi centrifugado a 150 g 25 min acel 5 break 3 a 20 °C. O anel 

formado foi retirado lentamente deixando apenas os mastócitos (NÉMETH, RÖHLICH, 

1980). 

Suspensões de mastócitos foram resuspensas com 20 mL de HBSS
-/- 

/ BSA (0,1%) e 

adicionado Percoll para lavar em tubo de 50 mL. O material foi então centrifugado a 150 g 6 

min acel 9 break 5 a 10ºC.  

O sobrenadante foi descartado e o pellet resuspenso com 1 mL de HBSS com cálcio 

(Ca
2+

) e magnésio (Mg
2+

). A contagem de mastócitos foi realizada em câmara de Neubauer 

com diluição em líquido de Turk. As células foram separadas numa concentração de 10
5
 

células/mL. 

 

3.15 Indução da liberação de histamina  
  

A suspensão de células foi plaqueada em placas de 24 poços, onde cada poço continha 

0,4 mL de células e 50 µL de estímulo IgE anti DNP (0,5 µg/mL). O material foi colocado em 

estufa de CO2 por 1 h. Em seguida foi adicionado 50 µL do tratamento com os alcaloides 
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warifteína, metilwarifteína e milonina nas concentrações 0,1, 1 e 10 µM e a placa foi colocada 

em estufa de CO2 por mais 1 h. 

Foi adicionado 50 µL de DNP-BSA apenas nos poços de DNP (0,5 µg/mL); 50 µL de 

HBSS
-/-

 com Ca
2+

 no controle e 500 µL de HCl (0,8 N) no grupo histamina total. A placa foi 

colocada em estufa de CO2 por 1 h depois de verificado se os mastócitos do grupo referente á 

histamina total tinham sido lisada. A placa foi centrifugada a 150 g 6 min acel 9 break 5 a 

10ºC. O sobrenadante foi recolhido e colocado em eppendorfs. Nos eppendorfs do controle e 

do DNP foi acrescentado 500 µL de HCl (0,8 N). O material foi congelado a – 20 ºC para 

posterior dosagem de histamina (HAN et al.; 2009).            

 

3.16 Quantificação de histamina 

 

A histamina foi quantificada por fluorimetria (SIRAGANIAN, 1974). Para tal, foram 

preparados todos os tubos para diluição da solução padrão da curva em tubos de hemólise. A 

solução padrão (500 ng/mL) é preparada com 5 µL de histamina 1 mg/mL em 10 ml de HCl 

0,1 N. A partir dessa solução padrão a curva foi então preparada com 7 pontos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Curva de quantificação de histamina por fluorimetria. 

 

Para as amostras os tubos foram preenchidos com 1,8 mL de HCl 0,1 N e acrescentado 

0,2 mL de amostra coleta (item 3.16). A todos os tubos, inclusive os da curva, foram 

adicionados 0,8 mL de NaOH 1N; 0,2 mL de OPT (o-phthaldialdehyde) 1 mg/mL e deixados 

em repouso por 4 min. Em seguida foi adicionado a todos os tubos 0,4 ml de HCl e 

homogeneizados. O experimento foi lido em fluorímetro em comprimento de onda de 360 a 

450 nm em até 1 hr. 

Ponto da Curva 

ng/mL 

HCl 0,1N Solução Padrão 

Branco 

5 

2,0 mL 

1,98 mL 

- 

20 µL 

10 1,96 mL 40 µL 

30 1,88 mL 120 µL 

50 1,80 mL 200 µL 

75 1,70 mL 300 µL 

100 1,60 mL 400 µL 
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3.17 Avaliação da citotoxicidade em mastócitos peritoneais  

 

Em placas de 96 poços de fundo chato foram colocadas 2,0 x 10
4
 células/poço do tipo 

mastócitos em meio DMEM suplementado com 2% de soro fetal bovino em um volume final 

de 100 µL. As células foram deixadas em cultivo durante 24h em estufa de CO2 5% a 37ºC 

para adesão à placa. Após este período, o sobrenadante foi desprezado e as células foram 

lavadas com PBS, foram acrescentados 200 µL de meio DMEM sem suplementação contendo 

warifteína, metilwarifteína ou milonina nas concentrações de 0,1, 1 e 10 µM e novamente as 

células foram incubadas por 24h. Após este período o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram lavadas com PBS. Após a lavagem das células foram acrescentados 200 µL de 

DMEM contendo Resazurin (Alamar Blue) na concentração de 50 µM. As placas foram 

novamente incubadas por 3h. A média de três poços contendo apenas meio de cultura foi 

definida como 100% de viabilidade e a média de três poços contendo Triton X-100 0,5% 

considerado 100% de morte celular e utilizados para comparação com os poços contendo 

células e os alcaloides. Após leitura no fluorímetro em comprimento de onda de 555 a 585 

nm, a média do valor do branco foi subtraída dos valores de leitura (MURRAY et al., 2009).  

 

3.18 Liberação de β-Hexosaminidase por células de linhagem RBL-2H3 

 

O ensaio para mensuração da liberação de β-hexosaminidase (β-hexosaminidase) foi 

realizado com células da linhagem RBL-2H3. As células foram mantidas em meio DMEM 

completo (15% de soro fetal bovino, penicilina 100 UI/mL, estreptomicina 0,1 mg/mL) e 

acondicionadas em estufa a 37ºC e atmosfera com 5% de CO2 até alcançar confluência. As 

células foram dissociadas utilizando tripsina 1x e a suspensão celular centrifugada a 1000 rpm 

por 5 minutos e colocadas em placas de 48 poços na densidade de 1,25 x 10
5
 células/poço. As 

células foram sensibilizadas com IgE anti-DNP (1μg/mL) e incubadas por 20 hr. Após este 

período, as células foram lavadas com Tyrode gelatina. Em seguida, foram adicionados 

160µL de Tyrode gelatina em todos os poços, 20 µL de Tyrod gelatina nos poços do controle 

negativo (DNP-BSA) e 20 µL dos alcaloides warifteína, metilwarifteína, milonina ou a 

associação dos três alcaloides WAR+MWA+MIL na concentração de 10 µM nos poços dos 

tratamentos e as placas incubadas por 1 h. Após esse período, foram adicionados 20 µL do 

DNP-BSA (10 ng/mL) em todos os poços menos nos poços do controle negativo e a placa foi  

incubada por 45 minutos. Após este período, foram recolhidos 10 μL de sobrenadante de cada 

poço e adicionados a uma placa de 96 poços. Em seguida, foram adicionados 20 μL Triton 

X100 0,1% e 180 µL de Tyrode para lisar as células e homogeneizá-las. Após 
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homogeneização, foram recolhidos 10 μL do sobrenadante de cada poço e adicionados a uma 

placa de 96 poços. Em seguida, foram adicionados 40 μL de substrato para a enzima β-

hexosaminidase nos poços. Após 40 minutos à 37ºC, a reação foi interrompida com a adição 

de 150µL de solução de parada (glicina 0,2 M), gerando uma reação colorimétrica, a qual foi 

mensurada em espectrofotômetro em comprimento de onda de 405 nm (HAN et al.; 2009). 

As leituras das amostras do sobrenadante e do lisado foram relacionadas entre si e o 

resultado é expresso em função da porcentagem de liberação de β-hexosaminidase por células 

RBL-2H3.  

 

3.19 Avaliação da citotoxicidade em célula de linhagem RBL-2H3    

 

Para este ensaio 2,5 x 10
4
 células/poço do tipo mastócitos RBL-2H3 em meio DMEM 

suplementado com 2% de soro fetal bovino foram colocadas em placas de 96 poços de fundo 

chato em um volume final de 100 µL. As células foram mantidas em repouso por 1hr para 

adesão em estufa de CO2 5% a 37ºC. Após este período, o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram lavadas com PBS, foram acrescentados 200 µL de meio DMEM incompleto 

contendo warifteína, metilwarifteína ou milonina na concentração de 10 µM e as células 

foram incubadas por 1 ou 24h. Após este período, o sobrenadante foi desprezado e as células 

foram lavadas com PBS e acrescentou-se 200 µL de DMEM incompleto contendo Resazurin 

(Alamar Blue) na concentração de 50 µM. A placa foi incubada novamente por 3h. A média 

entre três poços contendo apenas meio de cultura foi definida como 100% de viabilidade e a 

média entre três poços com Triton X-100 0,5% foi considerada 100% de morte celular para 

comparação com os poços com os alcaloides.  

Após leitura no fluorímetro em comprimento de onda de 555 a 585 nm, a média do 

valor do branco foi subtraída dos valores de leitura (MURRAY et al., 2009).  

 

3.20 Coleta de Macrófago Peritoneal  

 

Para o recrutamento de macrófagos no peritônio foi injetado 2 mL de tioglicolato 

(Sigma, St. Louis, MO, EUA) a 4% por via i.p. em camundongos Black C57BL/6. No 5º dia 

após a injeção de tioglicolato, os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 e realizado o 

lavado peritoneal com 5 mL de meio RPMI. O lavado foi coletado e o número de células foi 

contado em câmara de Neubauer. As células foram plaqueadas numa concentração de 1 x 10
6
 

MØ/poço quando utilizado placa de 24 poços ou 2 x 10
5
 MØ/poço quando utilizado placa de 

96 poços. Para obter essa concentração o lavado foi diluído em meio RPMI. A placa foi 

incubada a 37ºC numa atmosfera de 5% de CO2 por 24h. No 6º dia, o sobrenadante foi 
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desprezado, a placa foi lavada com meio RPMI e os alcaloides warifteína, metilwarifteína e 

milonina diluídos em meio RPMI na concentração de 10 µM foram adicionados à placa 1 h 

antes do estímulo com LPS 500 ng/ml. O LPS foi sonicado antes do uso. Após a adição de 

LPS, a placa foi incubada em estufa por 40 min, para observação da fosforilação da JNK, ou 6 

h, para observação da expressão da COX-2. Os extratos celulares foram retirados da placa e 

alicotados em tubos tipo eppendorfs. As amostras foram congeladas para realização do 

Western blot. As células que permaneceram aderidas a placa foram utilizadas para avaliação 

da viabilidade celular.  

A avaliação da viabilidade celular foi realizada pela adição de 100 µL de PBS e 40 µL 

de Tripaan 0,1% a placa após a coleta das células. Foram contadas 100 células por poço no 

microscópio invertido sem o filtro verde, na luz mais forte. As células coradas em azul foram 

consideradas mortas. 

 

3.21 Western blot  

 

A fosforilação da proteína JNK e a expressão da COX-2 foram avaliadas por análise 

pela técnica de Western blot de acordo com procedimentos padrão (item 3.22). As células 

foram pré-tratadas com warifteína, metilwarifteína ou milonina na concentração de 10 µM e 

incubadas por 1 h a 37ºC em estufa de CO2 5%. Em seguida, as células foram estimuladas 

com LPS 500 ng/ml e novamente incubadas por 1 ou 6 h dependendo da proteína avaliada, o 

tempo de incubação variou para JNK 40 min e COX2 6 h. Após a incubação, o sobrenadante 

foi desprezado, os poços da placa foram lavados com 300 µL de PBS/poço, o sobrenadante 

foi desprezado e as células foram resuspensas em tampão de lise de proteína. As células foram 

desgrudadas da placa e o extrato celular foi alicotado em tubos tipo eppendorfs e congelado.  

A concentração de proteínas presentes nos sobrenadantes foi determinada utilizando o 

método de Lowry e uma quantidade igual de proteína foi definida para todas as amostras 

(cerca de 30-40 µg de proteína por poço). Para padronização da quantidade de proteínas foi 

adicionado tampão de amostra aos poços em volume variando para cada amostra. Em seguida, 

as amostras foram fervidas por 3-5 min e colocadas para correr em gel de eletroforese de 

poliacrilamida 10%. Após a eletroforese as amostras foram transferidas para uma membrana 

de nitrocelulose (Millipore, Bedford, MA, EUA) e a membrana foi bloqueada com TBS-

Tween (TBS + leite ou BSA 5% + 0,1% de Tween 20). Em seguida, a membrana foi incubada 

com anticorpos específicos para cada enzima por 24 hr a 4ºC. A membrana foi então lavada 

5X com TBS-Tween e incubada com anticorpo secundário conjugado a HRP (horseradish 
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peroxidase). As proteínas específicas foram detectadas utilizando o kit Super Signal por 

reação de quimioluminescência (OLTMANNS et al., 2003).  

 

3.22 Análise Estatística  

 

As imagens dos cortes histológicos foram analisadas pelo programa de computador 

ImageJ e as da citometria de fluxo pelo programa WinMDI 2.9. Os resultados obtidos nesse 

estudo foram expressos como média + erro padrão da média  e analisados estatisticamente 

com auxílio do programa de computador GraphPad Prisma versão 5.0, empregando-se 

os testes T Mann-Whitney (não pareado) ou ANOVA one-way seguido de pós teste de 

Newman-Keuls, onde os valores de P < 0,05 foram considerados significantes. Os testes 

estatísticos foram escolhidos conforme a natureza dos dados obtidos e descritos nas 

legendas das figuras. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Avaliação in vivo do extrato hidroalcoólico e dos alcaloides 

 

 

4.1 Efeito dos tratamentos com o extrato hidroalcoólico das folhas de Cissampelos 

sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina, metilwarifteina ou milonina no número de 

células do lavado broncoalveolar (BAL) de camundongos BALB/c sensibilizados com 

ovalbumina (OVA). 

 

 O tratamento por instilação nasal (i.n.) com AFL na dose de 40 mg/kg inibiu de forma 

estatisticamente significante (P<0,05) o influxo de células para cavidade pulmonar cerca de 

48% quando comparado ao grupo OVA.  

 Os tratamentos com os alcaloides metilwarifteína (MWA) ou warifteína (WAR) na 

dose de 2 mg/kg também inibiram de forma estatisticamente significante (P<0,05) o número 

de células que migraram para o pulmão, cerca de 29% e 33% respectivamente, quando 

comparados ao grupo OVA. Entretanto, o grupo tratado com o alcaloide milonina (MIL) na 

dose de 2 mg/kg apresentou resultados sem significado estatístico, em relação a este 

parâmetro quando comparado ao grupo OVA.   

 Os grupos AFL, WAR e MWA apresentaram efeito inibitório semelhante ao grupo 

escolhido como droga padrão anti-inflamatória dexametasona (DEX) (P0,05) na dose de 2 

mg/kg (Gráfico 1).    
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Gráfico 1. Efeito dos tratamentos por instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas 

de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) no número de células do lavado broncoalveolar (BAL) de 

camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A dexametasona (DEX) foi utilizada 

como droga padrão anti-inflamatória. Os resultados obtidos foram expressos como média  

erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores 

de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados são 

representativos de 03 experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente 

significantes; (+) significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta 

diferença estatisticamente significante. 
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4.2 Efeito dos tratamentos com o extrato ou os alcaloides nas células inflamatórias do 

lavado broncoalveolar (BAL) de camundongos BALB/c sensibilizados com ovalbumina 

(OVA). 

 

 Os resultados obtidos no tratamento por i.n. com metilwarifteína (MWA) (2 mg/kg), 

não foram estatisticamente significantes na diminuição da migração de monócitos para o 

pulmão quando comparados ao grupo OVA. Entretanto, os resultados inibitórios obtidos nos 

grupos tratados com AFL (40 mg/kg) cerca de 70%, warifteína (WAR) 60% ou milonina 

(MIL) 98% apresentaram diminuição estatisticamente significante (P<0,05) no número de 

monócitos no BAL quando comparados ao grupo OVA. O efeito inibitório alcançado pelo 

AFL e pelos alcaloides WAR e MIL foram semelhantes ao do grupo da droga padrão anti-

inflamatória a dexametasona (DEX) (P0,05) na dose de 2 mg/kg (Gráfico 2A). 

 Os grupos metilwarifteína (MWA) ou milonina (MIL) (2 mg/kg) não apresentaram 

resultados estatisticamente significantes na migração de linfócitos para o pulmão quando 

comparados ao grupo OVA. Porém, os animais dos grupos AFL (40 mg/kg) inibindo cerca de 

46% ou warifteína (WAR) 34% apresentaram números de linfócitos reduzidos de forma 

estatisticamente significante (P<0,05) para o pulmão quando comparados aos do grupo OVA. 

O efeito inibitório alcançado pelo AFL e pelo alcaloide WAR foram semelhantes ao do grupo 

dexametasona (DEX) (P0,05) na dose de 2 mg/kg (Gráfico 2B). 

 A migração de eosinófilos para o pulmão dos animais inibida pelos tratados por i.n. 

com AFL (40 mg/kg) cerca de 83%, warifteína (WAR) 38%, metilwarifteína (MWA) 39% e 

milonina (MIL) 37% forma estatisticamente significante (P<0,05) quando comparado ao 

grupo OVA (Gráfico 2C). O efeito inibitório alcançado pelo AFL e pelos alcaloides WAR, 

MWA e MIL foram semelhantes ao do grupo dexametasona (DEX) (P0,05) na dose de 2 

mg/kg (Gráfico 2C).  

Entretanto, a migração de neutrófilos para o pulmão foi aumentada de forma 

estatisticamente significante (P<0,05) nos grupos de animais tratados com AFL (40 mg/kg) 

cerca de 93% ou milonina (MIL) 105% (2 mg/kg) quando comparados ao grupo OVA. Os 

grupos warifteína (WAR) ou metilwarifteína (MWA) (2 mg/kg) não apresentaram alterações 

estatisticamente significantes na migração de neutrófilos para o pulmão quando comparados 

ao grupo OVA. O tratamento com dexametasona (DEX) (2 mg/kg) apresentou diminuição 

estatisticamente significante (P<0,05) no número de neutrófilos para cavidade pulmonar 

(Gráfico 2D). 
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Gráfico 2. Efeito dos tratamentos por instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas 

de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) no número de monócitos (A), linfócitos (B), eosinófilos (C) e 

neutrófilos (D) do lavado broncoalveolar (BAL) de camundongos BALB/c fêmeas 

sensibilizados com OVA. A dexametasona (DEX) foi utilizada como droga padrão anti-

inflamatória. Os resultados obtidos foram expressos como média  erro padrão da média e 

analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores de P<0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos de 03 

experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente significantes; (+) significa que 

o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta diferença estatisticamente 

significante. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente significantes; (+) significa que 

o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta diferença estatisticamente 

significante. 
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4.3 Análise histopatológica de pulmão de camundongos BALB/c sensibilizados com 

ovalbumina (OVA) e tratados com o extrato ou os alcaloides e corados pela coloração 

hematoxilina-eosina (HE). 

 

A análise histológica por coloração HE permite uma avaliação da estrutura 

morfológica dos vasos sanguíneos, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Neste estudo foram 

avaliados aspectos como estrutura da parede dos bronquíolos e vasos sanguíneos, migração 

celular e integridade do tecido.     

A observação das lâminas em objetivas de 20x demonstra com detalhe estrutural as 

mudanças na constituição do material extracelular, da parede vascular e bronquiolar e do 

parênquima pulmonar. Foi visualizada uma grande quantidade de infiltrado celular nas 

regiões peribronquiolar e perivascular e ausência de infiltrado nos alvéolos pulmonares nos 

animais do grupo OVA (asmático) (Figura 5), demonstrando instalação do processo 

inflamatório pulmonar característico de asma.  

Em objetiva 20x foi observado à inibição da migração celular para o pulmão no grupo 

tratado por i.n. com AFL (Figura 5) em torno de 42%, resultado estatisticamente significante 

(P<0,05) quando comparado ao grupo OVA. O influxo de células para o pulmão foi inibido 

nos grupos WAR cerca de 30% e MWA 58% na dose de 2 mg/kg, resultados estatisticamente 

significantes quando comparados ao grupo OVA. Entretanto, o grupo MIL apresentou 

aumento na migração de células para o pulmão em cerca de 17% com resultados 

estatisticamente significantes quando comparado ao grupo OVA (Gráfico 3). O efeito 

inibitório alcançado pelo AFL e pelos alcaloides WAR e MWA foram semelhantes ao do 

grupo dexametasona (DEX) (P<0,05) na dose de 2 mg/kg (Figura 5). 

É possível também observar que não ocorreu alteração na espessura da camada de 

células musculares bronquiolares (hipertrofia ou hiperplasia) em nenhum desses grupos, 

permanecendo a parede dos bronquíolos inalterada quanto a sua constituição histológica. 
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Figura 5: Fotomicrografia representativa das vias aéreas e do parênquima pulmonares de 

camundongos BALB/c sensibilizados com OVA e tratados com o extrato hidroalcoólico das 

folhas de Cissampelos sympodialis (AFL), warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA), 

milonina (MIL) ou dexametasona (DEX), corados por HE e observados em objetiva de 20x. A 

escala da barra foi de 100µm. Os resultados são representativos de 03 experimentos. B = 

bronquíolo, V = vaso sanguíneo,     = infiltrado celular. 
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Gráfico 3: Quantificação da inflamação pulmonar em camundongos BALB/c sensibilizados 

com OVA e tratados com o extrato hidroalcoólico das folhas de Cissampelos sympodialis 

(AFL), warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA), milonina (MIL) ou dexametasona (DEX), 

corados por HE e observados em objetiva de 20x. As imagens foram analisadas pelo 

programa ImageJ utilizando barra de escala de 100µm. Os resultados obtidos foram expressos 

como média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, 

onde os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados 

são representativos de 03 experimento. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente 

significantes; (+) significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta 

diferença estatisticamente significante. 
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4.4 Análise histopatológica de pulmão de camundongos BALB/c sensibilizados com 

ovalbumina (OVA) e tratados com o extrato ou os alcaloides por coloração P.A.S.  (ácido 

periódico de Schiff). 

 

A avaliação histológica por reação de P.A.S. é útil para a observação intracelular da 

presença de mucopolissacarídeos nas células do epitélio pulmonar. O aumento na produção de 

mucopolissacarídeos é característico de processo inflamatório pulmonar do tipo asmático.  

Através da objetiva de 40x foi realizada uma análise detalhada (Figura 6) para se 

observar as células produtoras de muco nos bronquíolos. O grupo OVA (asmático) apresentou 

intensa produção de muco (glicogênio) pelas glândulas exócrinas unicelulares, as globet cells 

(células caliciformes), presentes nos bronquíolos quando comparado ao grupo Salina (não 

asmático), demonstrando que o processo de instilação apenas com salina não provocou 

ativação das células da mucosa brônquica (Figura 6). 

A inibição na produção de muco pelas células caliciformes do epitélio respiratório 

bronquiolar foi observada no grupo tratado por i.n. com AFL em torno de 50%, resultado 

estatisticamente significante (P<0,05) quando comparado ao grupo OVA. Os grupos tratados 

por i.n. com milonina (MIL), metilwarifteina (MWA) ou warifteina (WAR) inibiu a produção 

de muco cerca de 24%, 32% e 51% respectivamente, resultados estatisticamente significantes 

(P<0,05) quando comparado ao grupo OVA (Gráfico 4). O resultado inibitório alcançado pelo 

AFL e pelos alcaloides WAR, MWA e MIL foram semelhantes ao do grupo dexametasona 

(DEX) (P<0,05) na dose de 2 mg/kg (Figura 6) 

Ainda foi possível observar que nos grupos de animais tratados com warifteina, 

metilwarifteina ou milonina as vesículas contendo muco no interior das células ocupavam 

todo o epitélio, da região basal próxima à membrana basal até a região apical. Porém no grupo 

de animais tratados com AFL as vesículas se concentram na região apical e no grupo de 

animais tratados com DEX essas vesículas apesar de quase desaparecerem também estão na 

região apical da célula indicando inibição do processo de secreção.   
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Figura 6: Fotomicrografia representativa das vias aéreas e do parênquima pulmonares de 

camundongos BALB/c sensibilizados com OVA e tratados com o extrato hidroalcoólico das 

folhas de Cissampelos sympodialis (AFL), warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA), 

milonina (MIL) ou dexametasona (DEX), corados por PAS e observados em objetiva de 40x. 

A escala da barra foi de 100µm. Os resultados são representativos de 03 experimentos. B = 

bronquíolo, V = vaso sanguíneo,        = células caliciformes (muco). 
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Gráfico 4: Quantificação da inflamação pulmonar em camundongos BALB/c sensibilizados 

com OVA e tratados com o extrato hidroalcoólico das folhas de Cissampelos sympodialis 

(AFL), warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA), milonina (MIL) ou dexametasona (DEX), 

corados por PAS e observados em objetiva de 40x. As imagens foram analisadas pelo 

programa ImageJ utilizando barra de escala de 100µm. Os resultados obtidos foram expressos 

como média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, 

onde os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados 

são representativos de 03 experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente 

significantes; (+) significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta 

diferença estatisticamente significante. 
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4.5 Avaliação dos tratamentos com o extrato ou os alcaloides no percentual de 

eosinófilos do lavado broncoalveolar (BAL) após desafio alergênico de camundongos 

BALB/c sensibilizados com ovalbumina.  

 

 Os tratamentos, por instilação nasal, com warifteína (WAR) e milonina (MIL) não 

apresentaram resultados estatisticamente significantes (Figura 7). O grupo tratado com 

metilwarifteina (MWA) inibiu em torno de 50% a migração de eosinófilos para a cavidade 

pulmonar quando comparado ao grupo OVA, dados estatisticamente significantes (P<0,05) 

(Gráfico 5). 

O tratamento de melhor efeito, quanto a este parâmetro, foi alcançado com o AFL 

observando uma diminuição estatisticamente significante (P<0,05) de eosinófilos atingindo o 

patamar daquele observado no grupo Salina (Gráfico 5). O tratamento inibitório com AFL foi 

semelhante àquele obtido com a droga padrão dexametasona (DEX). 
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Figura 7: Efeito dos tratamentos por instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas 

de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) na porcentagem de eosinófilos do lavado broncoalveolar (BAL) 

de camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A dexametasona (DEX) foi 

utilizada como droga padrão anti-inflamatória. A região demarcada corresponde ao tamanho 

celular e a granularidade intracelular característicos de eosinófilos. As figuras foram 

analisadas pelo programa WinMDI 2.9. Os resultados são representativos de 03 experimentos. 
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Gráfico 5: Percentual de eosinófilos no lavado broncoalveolar (BAL) após os tratamentos por 

instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas de Cissampelos sympodialis (AFL) ou 

os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) em 

camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A dexametasona (DEX) foi utilizada 

como droga padrão anti-inflamatória. Os resultados obtidos foram expressos como média  

erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores 

de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados são 

representativos de 03 experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente 

significantes; (+) significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta 

diferença estatisticamente significante. 
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4.6 Avaliação dos tratamentos com o extrato ou os alcaloides no influxo de linfócitos 

CD3
+
 para o lavado broncoalveolar (BAL) após desafio alergênico em camundongos 

BALB/c sensibilizados com ovalbumina. 

 

 A migração de linfócitos T CD3
+
 para cavidade pulmonar foi inibida nos grupos 

tratados por instilação nasal com metilwarifteina (MWA) cerca de 40%, milonina (MIL) em 

torno de 20% e a warifteina (WAR) em torno de 10% quando comparados ao grupo OVA 

(Figura 8). Portanto, os tratamentos com os alcaloides warifteína (WAR), metilwarifteína 

(MWA) ou milonina (MIL) apresentaram reduções estatisticamente significantes (P<0,05) 

(Gráfico 6) na migração de linfócitos T CD3
+
 para o pulmão. 

No entanto, o melhor resultado de inibição (P<0,05) (Gráfico 6) de linfócitos T CD3
+
 

na cavidade pulmonar (cerca de 70%) foi alcançado com a administração intranasal do AFL 

em relação ao grupo OVA (Figura 8). O grupo de animais tratados com dexametasona (DEX) 

apresentou inibição na migração desta população celular como esperado. 
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Figura 8: Efeito dos tratamentos por instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas 

de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) na porcentagem de linfócitos T CD3
+
 do lavado broncoalveolar 

(BAL) de camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A dexametasona (DEX) 

foi utilizada como droga padrão anti-inflamatória. A região R1 demarcada corresponde à 

população de linfócito CD3+. As figuras foram analisadas pelo programa WinMDI 2.9.Os 

resultados são representativos de 03 experimentos. 
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Gráfico 6: Percentual de linfócitos CD3+ no lavado broncoalveolar após os tratamentos por 

instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas de Cissampelos sympodialis (AFL) ou 

os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) em 

camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A região R1 demarcada corresponde 

à população de linfócito CD3+. Os resultados obtidos foram expressos como média  erro 

padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores de 

P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos 

de 03 experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente significantes; (+) 

significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta diferença 

estatisticamente significante. 
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4.7 Efeito dos tratamentos com o extrato ou os alcaloides no influxo dos linfócitos T 

CD4
+
 e CD8

+ 
no lavado brocoalveolar (BAL) após desafio em camundongos BALB/c 

sensibilizados com ovalbumina. 

 

 A migração de linfócitos T CD4
+
 para cavidade pulmonar foi inibida nos grupos 

tratados por instilação nasal com metilwarifteina (MWA) em torno de 61%, milonina (MIL) 

em torno de 55% e warifteina (WAR) em torno de 29% (Figura 9). Os alcaloides 

apresentaram redução estatisticamente significante (P<0,05) na migração de linfócitos T 

CD4
+
 para o pulmão quando comparados ao grupo OVA (asmático) (Gráfico 7). 

 O influxo de linfócitos T CD8
+
 para o pulmão foi inibido nos grupos tratados por 

instilação nasal com milonina (MIL) em torno de 45% e metilwarifteina (MWA) em torno de 

32% quando comparados ao grupo OVA. Entretanto, o grupo tratado com warifteina (WAR) 

induziu a migração de linfócitos T CD8
+
 para cavidade pulmonar em torno de 118% quando 

comparado ao grupo OVA (Figura 9). Os alcaloides metilwarifteina (MWA) e milonina 

(MIL) apresentaram redução estatisticamente significante (P<0,05) na migração de linfócitos 

T CD4
+
 para cavidade pulmonar, entretanto o alcaloide warifteina (WAR) induziu migração 

de linfócitos para o pulmão quando comparado ao grupo OVA estatisticamente significante 

(P<0,05) (Gráfico 7). 

 O melhor resultado na inibição da migração de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 para 

cavidade pulmonar foi observado no grupo tratado com o extrato (AFL) em torno de 76% e 

60% respectivamente (Figura 9). O tratamento com o AFL apresentou redução 

estatisticamente significante (P<0,05) no influxo de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 para cavidade 

pulmonar quando comparado ao grupo OVA (Gráfico 7). O tratamento com dexametasona, 

um imunossupressor, inibiu a migração das duas populações de linfócitos CD4
+
 e CD8

+
 como 

esperado.  
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Figura 9: Efeito dos tratamentos por instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas 

de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) na porcentagem de linfócitos T CD4
+
 e CD8+ do lavado 

broncoalveolar (BAL) de camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A 

dexametasona (DEX) foi utilizada como droga padrão anti-inflamatória. A região UL 

demarcada corresponde à população de linfócito CD4+ e a LR a população de linfócitos 

CD8+. As figuras foram analisadas pelo programa WinMDI 2.9. Os resultados são 

representativos de 01 experimento. 
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Gráfico 7: Percentual de células do tipo linfócitos T CD4
+
 e CD8+ no lavado broncoalveolar 

(BAL) após tratamentos por instilação nasal com o extrato hidroalcoólico das folhas de 

Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) 

ou milonina (MIL) na porcentagem de linfócitos T CD4
+
 e CD8+ em camundongos BALB/c 

fêmeas sensibilizados com OVA. Os resultados obtidos foram expressos como média  erro 

padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores de 

P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos 

de 01 experimento. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente significantes; (+) 

significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta diferença 

estatisticamente significante. 
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4.8 Efeito dos tratamentos com o extrato ou os alcaloides no título de IgE ovalbumina 

(OVA)-específica em camundongos BALB/c sensibilizados com OVA. 

 

 Os grupos tratados por i.n. com os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) (2 mg/kg) não apresentaram alterações estatisticamente 

significantes nos títulos de IgE OVA-específica quando comparados ao grupo OVA.  

 O tratamento por i.n. com AFL na dose de 40 mg/kg inibiu de forma estatisticamente 

significante (P<0,05) o título de IgE OVA-específica 24 horas após desafio alergênico cerca 

de 61% quando comparado ao grupo OVA (Gráfico 8).    

 O efeito inibitório alcançado pelo AFL foi semelhante ao do grupo dexametasona 

(DEX) (P0,05) na dose de 2 mg/kg escolhido como droga padrão anti-inflamatória.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Efeito dos tratamentos, por instilação nasal, com o extrato hidroalcoólico das 

folhas de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) no título de IgE OVA-específica 24 horas após desafio alergênico 

em camundongos BALB/c desafiados com OVA. A dexametasona (DEX) foi utilizada como 

droga padrão anti-inflamatória. Os resultados obtidos foram expressos como média  erro 

padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores de 

P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos 

de 02 experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente significantes. 
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4.9 Efeito dos tratamentos com o extrato ou os alcaloides na produção da citocina IL-13 

no lavado broncoalveolar (BAL) após desafio em camundongos BALB/c sensibilizados 

com ovalbumina. 

 

Os grupos tratados com warifteina (WAR) e milonina (MIL) (2mg/Kg) não 

apresentaram resultado estatisticamente significante na expressão de IL-13 quando comparado 

ao grupo OVA. No entanto, os grupos tratados por i.n. com o extrato (AFL) (40 mg/Kg) ou 

metilwarifteina (MWA) (2mg/Kg) apresentaram inibição, cerca de 56% e 41% 

respectivamente,  com resultado estatisticamente significante (P<0,05) quando comparados ao 

grupo OVA. O perfil TH2 com aumento característico de IL-13 foi observado no grupo OVA 

(não tratado). O grupo dexametasona (DEX) (P0,05) na dose de 2 mg/kg (Gráfico 9) 

escolhido como droga padrão anti-inflamatória não apresentou alteração na síntese de IL-13 

quando comparado ao grupo OVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Efeito dos tratamentos, por instilação nasal, com o extrato hidroalcoólico das 

folhas de Cissampelos sympodialis (AFL) ou os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) na indução da expressão de IL-13 no lavado broncoalveolar 

(BAL) de camundongos BALB/c fêmeas sensibilizados com OVA. A dexametasona (DEX) 

foi utilizada como droga padrão anti-inflamatória. Os resultados obtidos foram expressos 

como média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, 

onde os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados 

são representativos de 01 experimento. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente 

significantes; (+) significa que o grupo OVA quando comparado ao grupo Salina apresenta 

diferença estatisticamente significante. 
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Avaliação in vitro dos alcaloides 

 

 

4.10 Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina em 

mastócitos peritoneais. 

 

As substâncias isoladas são mais utilizadas nos ensaios in vitro do que os extratos, 

portanto os próximos experimentos foram realizados apenas com os alcaloides para se evitar 

interferências na leitura dos resultados. A avaliação da citotoxicidade dos alcaloides 

warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) nas concentrações de 0,1, 1 e 10 

µM em mastócitos peritoneais não foram tóxicos para esta população celular (Gráfico 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico10: Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides em mastócitos peritoneais. As células 

(2,0 x 10
4
 células/100 µL/poço) foram colocadas em placas e os alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) foram adicionados nas concentrações de 0,1, 1 e 

10 µM. A leitura foi realizada por fluorimetria em comprimentos de onda de 555 a 585 nm. 

Os resultados foram expressos como média  erro padrão da média e analisados 

estatisticamente pelo teste One-Way ANOVA seguido por Newman-Keuls Multiple 

Comparison Test, onde os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. Os resultados são representativos de 01 experimento. (+) significa que o grupo 

Triton quando comparado ao meio apresenta diferença estatisticamente significante. 
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4.11 Avaliação do efeito dos alcaloides warifteina, metilwarifteina ou milonina na 

degranulação de mastócitos peritoneais sensibilizados com IgE anti-DNP  (dinitrofenol) 

e liberação de histamina. 

  

Os alcaloides warifteina (WAR) ou metilwarifteina (MWA) nas concentrações 0,1, 1,0 

e 10 µM não apresentaram resultados estatisticamente significantes na liberação de histamina 

por mastócitos sensibilizados com IgE anti-DNP e desafiados com DNP-BSA.  

A milonina (MIL) nas concentrações 0,1, 1,0 e 10 µM apresentou inibição na 

liberação de histamina por mastócitos sensibilizados com IgE anti-DNP e desafiados com 

DNP-BSA estatisticamente significante (P<0,05), cerca de 34,82%, 39,94% e 40,87% 

respectivamente, quando comparada aos mastócitos sensibilizados com IgE anti-DNP e 

desafiados com DNP-BSA mas sem adição do alcaloide (Gráfico 11).  

 

Gráfico 11: Avaliação do efeito dos alcaloides na degranulação de mastócitos sensibilizados 

com IgE anti-DNP. Os mastócitos peritoneais (10
5
 células/mL) foram colocados em placas e 

adicionado IgE anti-DNP (0,5 µg/mL). Os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) foram adicionados nas concentrações de 0,1, 1 e 10 µM. A leitura 

da quantificação da histamina foi realizada por fluorimetria em comprimentos de onda de 360 

e 450 nm. Os resultados foram expressos como média  erro padrão da média e analisados 

estatisticamente pelo teste One-Way ANOVA seguido por Newman-Keuls Multiple 

Comparison Test, onde os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. Os resultados são representativos de 03 experimentos. (*) corresponde aos 

tratamentos estatisticamente significantes; (+) significa que o grupo DNP-BSA quando 

comparado ao meio apresenta diferença estatisticamente significante. 
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4.12 Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina em 

células de linhagem RBL-2H3 por um período de 1h. 

 

Os resultados da avaliação da citotoxicidade dos alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) na concentração de 10 µM em células de linhagem 

do tipo RBL-2H3 em 1 h demonstrou que, nas concentrações testadas, os alcaloides não 

causaram morte celular (Gráfico 12) .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides em células RBL-2H3 pela liberação 

da enzima -hexosaminidase após 1h de incubação. Células RBL-2H3 (2,5 x 10
4
 células/100 

µL/poço) foram colocadas em placa e os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) adicionados na concentração de 10 µM. A leitura foi realizada por 

fluorimetria em comprimentos de onda de 555 a 585 nm. Os resultados foram expressos como 

média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste One-Way ANOVA 

seguido por Newman-Keuls Multiple Comparison Test, onde os valores de P<0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos de 01 

experimento. 
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4.13 Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina em 

células de linhagem RBL-2H3 por um período de 24h. 

 

Os resultados de avaliação da citotoxicidade dos alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) na concentração de 10 µM em células de linhagem 

RBL-2H3 em 24 h demonstrou que, na concentração testada, os alcaloides não promoveram 

morte celular (Gráfico 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides em células RBL-2H3 pela liberação 

da enzima -hexosaminidase após 24h de incubação. Células RBL-2H3 (2,5 x 10
4
 células/100 

µL/poço) foram colocadas em placa e os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina 

(MWA) ou milonina (MIL) adicionados na concentração de 10 µM. A leitura foi realizada por 

fluorimetria em comprimentos de onda de 555 a 585 nm. Os resultados foram expressos como 

média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste One-Way ANOVA 

seguido por Newman-Keuls Multiple Comparison Test, onde os valores de P<0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos de 01 

experimento. 
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4.14 Avaliação dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina na degranulação de 

células de linhagem RBL-2H3 sensibilizadas com IgE anti-DNP com liberação de -

hexosaminidase. 

 

Warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) na concentração de 10 

µM não alteraram de forma estatisticamente significante a liberação de -hexosaminidase por 

células de linhagem RBL-2H3 sensibilizadas com IgE anti-DNP e desafiadas com DNP-BSA 

quando comparada as células apenas na presença de DNP-BSA (Gráfico 14).     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Avaliação dos alcaloides na degranulação de células de linhagem RBL-2H3 

sensibilizadas com IgE anti-DNP e desafiadas com DNP-BSA com liberação de -

hexosaminidase. Células RBL-2H3 (1,25 X 10
5
 células/100 uL/poço) foram colocadas em 

placas e sensibilizadas com IgE anti- DNP (1μg/mL). Os alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) adicionados na concentração de 10 µM. A reação 

foi mensurada em espectrofotômetro (405 nm). Os resultados foram expressos como média  

erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste One-Way ANOVA seguido por 

Newman-Keuls Multiple Comparison Test, onde os valores de P<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. Os resultados são representativos de 03 experimentos.  
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4.15 Avaliação da associação dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina na 

degranulação de células de linhagem RBL-2H3 sensibilizadas com IgE anti-DNP com 

liberação de -hexosaminidase. 

 

A associação dos alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) e milonina 

(MIL) (10 µM) não alteraram de forma estatisticamente significante a liberação de -

hexosaminidase por células de linhagem RBL-2H3 sensibilizadas com IgE anti-DNP e 

desafiadas com DNP-BSA quando comparada às células na presença apenas do DNP-BSA 

(Gráfico 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Avaliação dos alcaloides na degranulação de células de linhagem RBL-2H3 

sensibilizadas com IgE anti-DNP e desafiadas com DNP-BSA com liberação de -

hexosaminidase. Células RBL-2H3 (1,25 X 10
5
 células/100 uL/poço) foram colocadas em 

placas e sensibilizadas com IgE anti- DNP (1μg/mL). A associação dos alcaloides warifteina 

(WAR) + metilwarifteina (MWA) + milonina (MIL) adicionados na concentração de 10 µM. 

A reação foi mensurada em espectrofotômetro (405 nm). Os resultados foram expressos como 

média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste One-Way ANOVA 

seguido por Newman-Keuls Multiple Comparison Test, onde os valores de P<0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. Os resultados são representativos de 01 

experimento. (+) significa que o grupo DNP quando comparado ao meio apresenta diferença 

estatisticamente significante. 
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Avaliação dos mecanismos de ação dos alcaloides em macrófagos peritoneais 

 

 

4.16 Avaliação da citotoxicidade dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina em 

macrófagos peritoneais. 

 

Warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) nas concentração de 1 e 

10 µM não induziram a morte de macrófagos peritoneais de camundongos Black C57BL/6 

(Grafico 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Avaliação da viabilidade celular dos alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) em macrófagos peritoneais. As células (2 x 10
5
 

células/100 uL/poço) foram colocadas em placas e os alcaloides (1,0 ou 10 µM) foram 

adicionados a placa. Os resultados obtidos nesse estudo foram expressos como média  erro 

padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, onde os valores de 

P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. O gráfico é representativo de 02 

experimentos.   
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4.17 Avaliação da fosforilação da enzima quinase JNK em macrófagos peritoneais na 

presença dos alcaloides warifteina, metilwarifteina e milonina.  

 

 Os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) na 

concentração de 10 µM ativam JNK (Figura 10). Entretanto, na presença de LPS os alcaloides 

MWA e MIL na concentração de 10 µM inibem a fosforilação da quinase JNK em cerca de 

33% e 23% respectivamente, dados estatisticamente significantes (P0,05) (Gráfico 17).  O 

alcaloide WAR na mesma concentração não atua na fosforilação da JNK ativada por LPS 

(Figura 10).   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Avaliação da fosforilação da enzima quinases JNK em macrófagos peritoneais na 

presença dos alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL). As 

células (na concentração de 2,0 x 10
5
) foram colocadas em placa. Os alcaloides WAR, MWA 

ou MIL foram adicionados na concentração de 10 µM. Após eletroforese as amostras foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose e a membrana foi incubada com anticorpo 

anti-p-JNK. A membrana foi então lavada e incubada com anticorpo secundário conjugado 

HRP (peroxidase) e em seguida com anticorpos anti-peroxidase. As proteínas específicas 

foram detectadas por reação de quimiluminescência. A figura é representativa de 03 

experimentos. 
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Gráfico 17: Avaliação quantitativa da inibição  da fosforilação da enzima quinases JNK em 

macrófagos peritoneais na presença dos alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) 

ou milonina (MIL).. A figura é representativa de três experimentos. A imagem foi analisada 

pelo programa ImageJ utilizando densitometria óptica. Os resultados obtidos foram expressos 

como média  erro padrão da média e analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney, 

onde os valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Os resultados 

são representativos de 03 experimentos. (*) corresponde aos tratamentos estatisticamente. 
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4.18 Expressão da COX-2 (ciclooxigenase-2) no tratamento com os alcaloides warifteina 

metilwarifteina e milonina em macrófagos peritoneais.   

 

 Os alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) na 

concentração de 10 µM não expressam COX-2 e na presença de LPS não inibem a expressão 

da COX-2 em macrófagos peritoneais como pode ser observado na Figura 11.  

  

 

 

 

 

Figura 11: Avaliação da expressão da enzima ciclooxigenase-2 (COX-2) em macrófagos 

peritoneais em presença dos alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) ou 

milonina (MIL). As células (na concentração de 2,0 x 10
5
) foram colocadas em placa. Os 

alcaloides WAR, MWA ou MIL foram adicionados às placas na concentração de 10 µM.  

Após a eletroforese as amostras foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose e a 

membrana foi incubada com anticorpo anti COX-2 lavada e incubada com anticorpo 

secundário conjugado HRP (peroxidase) e em seguida com os anticorpos anti-peroxidase. As 

proteínas específicas foram detectadas por reação de quimiluminescência. O gráfico é 

representativo de 03 experimentos. 
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5 DISCUSSÃO       

 

A espécie Cissampelos sympodialis vem sendo objeto de estudos farmacológicos há 

cerca de 20 anos. Os estudos farmacológicos utilizaram inicialmente as raízes da planta. O 

uso do extrato hidroalcoólico das raízes (AFR – alcoholic fraction from the root) de Cs 

apresentou efeito relaxante na musculatura lisa da traqueia de cobaia e aumentou os níveis de 

adenosina monofosfato cíclico (AMPc) em leucócitos alveolares de cobaias (THOMAS et al., 

1995).  

 O extrato hidroalcoólico das folhas (AFL – alcoholic fraction from the leaves) de Cs 

também produziu ação espasmolítica (THOMAS et al., 1997a), aumentou os níveis de AMPc 

em cultura de células musculares lisas de traqueia e inibiu a síntese das enzimas 

fosfodiesterases (PDE) IV e V de nucleotídeos cíclicos obtidas do pulmão de cobaias 

(THOMAS et al., 1997b). O uso do AFL promoveu efeito antidepressor devido a inibição 

da isoenzima fosfodiesterase de nucleotídeos cíclicos resultando no aumento dos níveis de 

AMPc no cérebro (ALMEIDA et al., 1998).  

 Outros estudo farmacológicos demonstraram que o AFL inibiu desgranulação dos 

neutrófilos humanos induzida por N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine (fMLP) (agente 

quimiotático de leucócitos), associada a um aumento na atividade da proteína quinase 

dependente de AMPc (PKA) nessas células (THOMAS et al., 1999). O AFL inibiu tanto o 

bronco-espasmo induzido por histamina em cobaias normais como a resposta anafilática 

induzida por antígeno em cobaias sensibilizados com ovalbumina (OVA) (THOMAS et al., 

1997a).  

 Estudos toxicológicos com AFL determinaram o valor da DL50 em 1818 mg/kg por 

via intra peritoneal (i.p). Entretanto, a administração de AFL nas doses de 5 g/kg v.o. e 2 g/kg 

i.p. não provocou mortes. O estudo anatomopatológico não evidenciou alterações, no entanto, 

os cortes histológicos mostraram reações inflamatórias em nível de fígado e pulmão. Os 

exames laboratoriais indicaram aumento significante de AST, atribuído às alterações 

hepáticas demonstradas no estudo histopatológico, e ureia, o que pode representar alteração 

renal decorrente da maior necessidade de trabalho deste órgão para eliminar grande 

quantidade da substância. Não foram evidenciadas alterações significantes nos parâmetros 

hematológicos (DINIZ et al., 2002). A fração aquosa das folhas de C. sympodialis 

demonstrou ser praticamente atóxica visto que não provocou mortes, e as alterações 

observadas já eram esperadas considerando as elevadas doses administradas aos animais. 
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 Estudos imunofarmacológicos com o AFL e seus alcaloides tem demonstrado efeitos 

antialérgico (PIUVEZAN et al., 1999; BEZERRA-SANTOS et al., 2006; BEZERRA-

SANTOS et al., 2012), antiasmático e imunomodulador (BEZERRA-SANTOS et al., 2004; 

COSTA et al., 2008; VIEIRA et al., 2012), tornando-se por isso alvo de vários estudos e 

revelando ser uma espécie de planta interessante para futuro desenvolvimento de um 

medicamento fitoterápico para asma.  

A asma alérgica, como a provocada pela exposição à OVA em camundongos, é 

tradicionalmente definida como uma doença crônica caracterizada por broncoconstrição, 

hiperresponsividade das vias aéreas associada à inflamação brônquica, hipersecreção de muco 

e elevados níveis de IgE séricos. O tratamento da asma se faz com broncodilatadores e/ou 

anti-inflamatórios esteroidais administrados por via oral ou por inalação (SEUNG-HYUNG, 

BOK-KYU, YOUNG-CHEOL, 2012). 

 O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito terapêutico, por instilação nasal 

(i.n.), do AFL e seus alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) e milonina (MIL) 

em pulmão de camundongos BALB/c sensibilizados e desafiados com OVA – modelo 

experimental de asma – por análise do lavado broncoalveolar, do soro e das alterações 

histológicas pulmonares. Os mecanismos de ação dos alcaloides foram demonstrados em 

células do processo inflamatório característico da asma.  

É de extrema importância a escolha da via de administração de um medicamento. O 

uso do tratamento por via nasal é considerado como uma técnica promissora, devido à grande 

área de superfície no nariz, do alto fluxo de sangue na região, da eliminação do metabolismo 

de primeira passagem, rápido início de atividade farmacológica e fácil acessibilidade. A 

instilação nasal oferece uma excelente via para administração de medicamentos por causa das 

características mucoadesivas fornecidas pelas partículas de muco do epitélio respiratório. Essa 

característica proporciona um maior tempo de biodisponibilidade na mucosa e maior absorção 

(LEE et al., 2006; NICOLINI, CREMONESI, MELANI, 2010; DUGAS, PETERS, 

WILLIAMS, 2013). 

Como pode ser observado na literatura raros trabalhos com moléculas oriundas de 

plantas utilizam a instilação nasal no tratamento das afecções do trato respiratório no modelo 

experimental de asma (JANG et al., 2010; SEUNG-HYUNG, BOK-KYU, YOUNG-CHEOL, 

2012; ABID et al, 2012) e considerando que as administrações do AFL por v.o. (BEZERRA-

SANTOS et al., 2012) ou por nebulização (VIEIRA et al., 2012) apresentaram resultados 

positivos quanto a inibição da migração de células do processo inflamatório para o pulmão, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nicolini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19961948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nicolini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19961948
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Melani%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19961948
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bem como a diminuição da IgE no modelo experimental de asma, justificam a proposta acima 

apresentada.  

 Nesse trabalho, o tratamento com o alcaloide MIL não alterou a quantidade de células 

totais que migraram para a cavidade pulmonar. No entanto, os tratamentos com AFL ou os 

alcaloides WAR ou MWA diminuíram o influxo de células para a cavidade pulmonar de 

forma semelhante à droga padrão utilizada, a dexametasona (DEX). Esses resultados 

demonstram, portanto, que o AFL ou WAR ou MWA inibem migração celular para o pulmão, 

influenciando diretamente no processo inflamatório pulmonar induzido por OVA.     

Estudos imunofarmacológicos realizados recentemente contribuíram para demonstrar 

o potencial terapêutico do C. sympodialis como antiasmático. O uso do AFL ou do alcaloide 

WAR em camundongos tratados oralmente 1 h antes do desafio com OVA inibiu a hiper-

reatividade e o remodelamento das vias aéreas (BEZERRA-SANTOS et al., 2012). Em adição 

o AFL administrado por nebulização, 1 h antes do desafio com OVA inibiu o recrutamento de 

células inflamatórias para as cavidades pleural e pulmonar, além do sangue periférico 

(VIEIRA et al., 2012).  

Estes resultados demonstraram a atividade anti-inflamatória do AFL resultante de um 

efeito direto ou indireto no pulmão. No entanto, as afecções do trato respiratório devem ser 

tratadas preferencialmente com medicamentos administrados por via respiratória, pois desta 

forma diminuem a interferência a nível sistêmico atuando localmente. A instilação nasal torna 

a administração do medicamento mais prático e fácil, além de promover diminuição dos 

efeitos sistêmicos secundários e da toxicidade observados no uso de corticoides (DUGAS, 

PETERS, WILLIAMS, 2013). Portanto, a administração de AFL e seus alcaloides por 

instilação nasal pode beneficiar asmáticos, melhorando a qualidade de vida do paciente 

tratado. 

A resposta inflamatória na asma é bem caracterizada. As primeiras alterações 

inflamatórias consistem no acúmulo de linfócitos T auxiliar do tipo 2 (TH2) com aumento de 

eosinófilos e mastócitos na mucosa das vias aéreas, secreção de muco e produção de citocinas 

como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. Essas alterações no sistema imune do indivíduo, acometido 

pela doença levam a lesões pulmonares diminuindo o influxo de ar (SEUNG-HYUNG, BOK-

KYU, YOUNG-CHEOL, 2012). Portanto, outro objetivo do nosso trabalho foi avaliar as 

mudanças relacionadas com subpopulações de células envolvidas na asma principalmente o 

eosinófilo, uma das células mais importantes na destruição do epitélio brônquico.  

Nesse estudo os tratamentos com MWA ou MIL não reduziram o influxo de linfócitos 

e monócitos para a cavidade pulmonar, entretanto observou-se que os três alcaloides (WAR, 
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MWA ou MIL) inibiram a migração de eosinófilos para a cavidade pulmonar. O tratamento 

mais eficaz quanto à inibição da migração de células inflamatórias para cavidade pulmonar foi 

observado com o extrato da planta (AFL). O extrato contém os três alcaloides em análise e 

outros compostos que devem estar agindo de forma sinérgica para o efeito mais eficaz 

observado. 

 Além da inflamação eosinofílica, a neutrofilia nas vias aéreas de indivíduos asmáticos 

pode contribuir para inflamação na asma severa. Os neutrófilos estimulados pela IL-8 podem 

induzir migração de eosinófilos através da membrana basal mesmo na ausência de agentes 

quimiotáticos para eosinófilos, podendo levar ao acúmulo de eosinófilos nas vias aéreas de 

asmáticos (KIKUCHI et al., 2006). O aumento de neutrófilos nas vias aéreas de indivíduos 

com asma severa pode ser um mecanismo de resistências desses pacientes aos corticoides.  

 WAR ou MWA não inibiram a migração de neutrófilos para a cavidade pulmonar. 

Entretanto, o AFL ou a MIL aumentaram o influxo de neutrófilos para o pulmão, resultado 

este inesperado e passível de investigações adicionais, pois estudos in vivo têm demonstrado 

que injeções intraperitoneais de AFL inibiram o influxo de neutrófilos induzido por 

carragenina para cavidade peritoneal de camundongos e inibiram a formação de edema de 

orelha nestes camundongos quando desafiados com carragenina, acetato de 

tetradecanoilforbol (TPA) ou capsaicina, sugerindo ação inibitória do extrato sobre a 

migração de células para o sítio inflamatório (BATISTA-LIMA et al., 2001). 

Portanto podemos inferir que tanto o AFL quanto WAR, MWA e MIL possuem efeito 

modulador na migração de monócitos, linfócitos, eosinófilos ou neutrófilos para a cavidade 

pulmonar. Esses resultados corroboram com estudos anteriores, os quais demonstraram que os 

tratamentos por v.o. tanto com AFL quanto com WAR inibiram a migração de eosinófilos e 

neutrófilos para a cavidade pleural e broncoalveolar em animais sensibilizados com OVA 

(BEZERRA-SANTOS et al., 2006). Em adição, Vieira e col. (2012) demonstraram que o 

tratamento por nebulização com AFL também inibiu a migração de células inflamatórias tais 

como: mononucleares, neutrófilos e eosinófilos para as cavidades pleurais e broncoalveolares. 

Lee e col. (2010a) demonstraram que o tratamento, por v.o., com alantoina, substância 

presente em extratos botânicos da planta Symphytum officinale, popularmente conhecida 

como confrei, em camundongos BALB/c sensibilizados com OVA inibiu o número de células 

totais e eosinófilos no BAL. Este efeito inibidor da alantoina é devido à inibição na secreção 

de citocinas do perfil TH2 (IL-4 e IL-5).  Em adição, outros trabalhos utilizando o 

sculcapflavona II, um flavonoide derivado da Scutellaria baicalensis, administrado por v.o. 

também demonstrou atividade inibitória no número de eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e 
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macrófagos no BAL por inibição da produção de TGF-1 e modulação inibitória dos seus 

componentes de sinalização no pulmão (JANG et al., 2010). 

Os estudos com a administração por v.o. do extrato de proantrocianidinas (GSPE), 

compostos fenólicos mais importantes obtidos da extração de sementes e da casca da uva em 

modelos experimentais de asma aguda e crônica com camundongos BALB/c demonstraram 

apresentar efeito supressor da hiperresponsividade brônquica e da inflamação alérgica por 

reduzir o infiltrado inflamatório no pulmão, particularmente por inibir a migração de 

eosinófilos e inibição de citocinas do perfil TH2 (IL-4, IL-5 e IL-13) e do título de IgE (LEE 

et al., 2012). 

 Para as avaliações, no tecido pulmonar, dos efeitos do AFL e seus alcaloides foram 

realizados estudos histopatológicos considerando que as características patológicas da asma 

são: descamação do epitélio, edema nos brônquios, aumento das células caliciformes, 

espessamento da membrana basal, hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa e infiltrado 

celular nas regiões peribronquiolar e perivascular. Além de ser possível observar também 

aumento do número de linfócitos T, mastócitos, eosinófilos e macrófagos na região 

subepitelial e de exsudato nos brônquios. No desenvolvimento da asma, a inflamação das vias 

aéreas não é só induzida por células inflamatórias, mas as células do tecido do trato 

respiratório como as células do músculo liso das vias respiratórias também podem possuir 

funções pró-inflamatórias e imunomoduladoras (CHIOU, LIN, 2012). 

A análise histopatológica, nesse estudo, corroborou com os dados anteriormente 

relatados. Pela coloração hematoxilina-eosina (HE) foi possível observar, no tecido pulmonar, 

grande quantidade de infiltrado com células inflamatórias nas regiões peribronquiolar e 

perivascular nos animais sensibilizados com OVA. Estes resultados observados demonstram a 

instalação de processo inflamatório pulmonar característico de asma. Nos grupos tratados com 

WAR ou MWA observou-se uma diminuição no número de células no tecido pulmonar, 

porém no grupo tratado com AFL foi observada inibição acentuada no recrutamento de 

células para o pulmão semelhante ao grupo tratado com DEX.  Entretanto o alcaloide MIL 

induziu aumento da migração de células inflamatórias para o pulmão, provavelmente por 

aumentar o número de neutrófilos. Esses resultados demonstram que tanto o AFL quanto os 

alcaloides WAR ou MWA provocaram uma diminuição da migração celular para o pulmão, 

porém o AFL promoveu um efeito mais eficiente do que a administração dos alcaloides 

isoladamente.  

 Pelos cortes histológicos foi possível observar, também que nos grupos de animais 

tratados com AFL ou os alcaloides as células inflamatórias, além de diminuírem em número, 
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encontravam-se mais distantes uma das outras, efeito causado por diminuição do número 

celular no espaço intersticial. Não foi observada hipertrofia e hiperplasia das células 

musculares bronquiolares no grupo de animais não tratados em comparação com o grupo 

OVA. 

O aumento na produção de mucopolissacarídeos também é característico de processo 

inflamatório pulmonar do tipo asmático (SEUNG-HYUNG, BOK-KYU, YOUNG-CHEOL, 

2012), por isso, após análise dos cortes histológicos corados por HE foi avaliado a síntese de 

muco por células caliciformes (globet cells) pela reação do ácido periódico de Schiff (P.A.S). 

Os tratamentos com o AFL ou os alcaloides inibiram a produção de muco pelas células 

caliciformes do epitélio respiratório ao ser comparado com o grupo OVA. Entretanto, o grupo 

tratado com AFL apresentou diminuição mais acentuada no número de células produtoras de 

muco nos bronquíolos. Estes resultados demonstram que os tratamentos com os alcaloides e 

principalmente com o AFL são eficazes em modular a resposta inflamatória alérgica induzida 

por OVA em camundongos BALB/c por inibir migração celular para o tecido pulmonar e 

inibir produção de muco pelas células caliciformes. 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados anteriormente com AFL 

administrado por nebulização, reforçando seu efeito antiasmático. Neste estudo a análise 

histológica do pulmão de camundongos BALB/c sensibilizados com OVA apresentaram 

diminuição no número de células inflamatórias nas áreas peribronquiolar e perivascular, 

redução de colágeno e inibição da produção de muco resultante de uma redução da hiperplasia 

das células caliciformes no epitélio respiratório. Este estudo demonstrou que o processo 

inflamatório foi devidamente instalado e revertido por nebulização com o AFL, 

demonstrando, portanto, o efeito por absorção local da planta (VIEIRA et al., 2012). 

 Até o presente momento, apenas os estudos de Brattström e col. (2010) utilizaram o 

extrato das folhas de Isatis tinctoria L. (ITE) por i.n. e demonstraram que houve redução da 

hiperresponsividade brônquica, como também a hipersecreção de muco provavelmente pela 

inibição da IL-4. Esse tratamento também foi eficaz em reduzir a atividade da peroxidase 

eosinofílica (EPO) e conseqüentemente redução do recrutamento de eosinófilos no 

parênquima pulmonar e no BAL demonstrando que a via i.n. modula a migração de células 

para o pulmão. 

 A asma alérgica está associada a alterações inflamatórias nas vias aéreas, tanto nas 

células residentes (epiteliais, fibroblastos e células musculares lisas) quanto nas células 

inflamatórias como linfócitos, neutrófilos, células dendríticas e mastócitos, porém a maior 

expressão ocorre nos eosinófilos (LU et al., 2010). Portanto, avaliou-se as células quanto à 
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granularidade intracelular, o tamanho celular e as células marcadas com anticorpos 

monoclonais (anti -CD3
+
, -CD4

+
 e -CD8

+
) do BAL de animais sensibilizados e tratados com 

AFL ou seus alcaloides para demonstrar, com mais precisão, a modulação dessas populações 

celulares. 

 Nesse estudo, os tratamentos com os alcaloides inibiram a população de células com 

granularidade e tamanho característicos de eosinófilos. O grupo tratado com AFL alcançou 

nível de inibição semelhante ao da droga imunomoduladora dexametasona. Estes resultados 

corroboram com os anteriormente descritos (BEZZERA-SANTOS et al. 2006 e VIEIRA et al. 

2012) onde, mais uma vez, o extrato promoveu um efeito mais eficaz quando comparado aos 

alcaloides isoladamente. Os resultados demonstram que AFL e seus alcaloides atuam 

controlando o processo inflamatório via regulação da migração para a cavidade pulmonar de 

eosinófilos. 

 Trabalhos anteriores demonstram que os tratamentos por v.o. com AFL ou WAR 

promoveram inibição da migração de eosinófilos para a cavidade pleural e broncoalveolar 

com reduções dos níveis de eotaxina, do número de corpos lipídicos citoplasmáticos e da 

liberação de cistenil-leucotrienos em animais sensibilizados com ovalbumina ou extrato de 

Blomia tropicales , sugerindo que tanto o AFL quanto a WAR possuem efeito modulador das 

funções dos eosinófilos (BEZERRA-SANTOS et al., 2006; CERQUEIRA-LIMA et al., 

2010).  

Lee e col. (2010a) utilizando o modelo experimental de asma induzida por OVA 

avaliou o tratamento com o extrato etanólico de Viola mandshurica, planta bastante utilizada 

no oriente. O tratamento por v.o. foi capaz de inibir eosinofilia tanto no sangue quanto no 

BAL, o aumento da produção de muco no tecido pulmonar e a hiperresponsividade brônquica 

por suprimir o aumento dos níveis de IgE, IL-5 e IL-13.  Em adição o grupo de Lee e col. 

(2006) demonstrou que a teofilina (um alcaloide) pode inibir células inflamatórias nas vias 

aéreas de pacientes asmáticos. A desgranulação de eosinófilos e a liberação de proteína 

eosinofílica básica foram inibidas por doses elevadas de teofilina, no entanto, exames 

histológicos revelaram que a administração, em doses mais baixas daquelas utilizadas na 

terapêutica, de teofilina intranasal inibiu a infiltração de células inflamatórias abaixo do 

epitélio e reduziu o dano epitelial em camundongos sensibilizados com OVA (LEE et al., 

2006).  

 Além de um infiltrado de eosinófilos na cavidade pulmonar, o perfil de células T  

secretoras de citocinas é característico na asma. O contato com o alérgeno promove a 

produção de citocinas do perfil TH2 (IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13) relacionadas com a instalação 
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da asma alérgica e aparecimento dos sintomas com aumento do número de eosinófilos nas 

vias aéreas e da hiperresponsividade brônquica, que desaparecem após tratamento geralmente 

com corticoides. Por isso, as funções imunoreguladoras das células T vêm sendo 

extensivamente estudadas no desenvolvimento de novas opções terapêuticas para o tratamento 

da asma (SECOR et al., 2005; LEE et al, 2010; BRATTSTRÖN et al, 2010). 

 No atual trabalho, os tratamentos com o AFL e os alcaloides apresentaram redução na 

migração de linfócitos TCD3
+
 para a cavidade pulmonar. A inibição deste parâmetro foi mais 

acentuada com o AFL devido à proporção dos compostos isolados presentes no extrato. Em 

adição, os tratamentos com o extrato e os alcaloides inibiram o influxo de linfócitos T CD4
+
 

para cavidade pulmonar comparável àquela observada no grupo de animais tratados com 

dexametasona. A inibição do influxo de linfócitos T CD4
+
 foi mais acentuada no grupo 

tratado com AFL. Como essas células são as responsáveis pelo surgimento das alterações 

características do processo inflamatório alérgico, a diminuição no número de linfócitos T 

CD4
+
 pode estar diretamente relacionada com a inibição do número de células totais e 

diferenciais, eosinófilos e produção de muco nos experimentos anteriormente descritos.   

 Outra população de células importantes, por seu papel supressor na regulação das 

células T, na doença alérgica pulmonar são os linfócitos T CD8
+
. Essas células regulatórias, 

via produção de IFN-γ, são responsáveis por inibir a resposta do tipo TH2 nas vias aéreas e 

consequentemente a síntese de IgE (SECOR et al., 2005). 

 Os tratamentos com o AFL e MWA ou MIL inibiram o influxo de linfócitos T CD8
+
 

para o pulmão. O tratamento com AFL apresentou resultado mais acentuado. Entretanto, 

surpreendentemente, a WAR foi o único alcaloide capaz de elevar esta população de células 

na cavidade pulmonar. O resultado obtido com o AFL pode estar relacionado com as 

concentrações dos alcaloides MWA e MIL no extrato ocasionando efeitos diferentes quando 

usadas isoladamente como na diminuição desta população de células no pulmão. 

 Os linfócitos T apresentam ainda funções de induzir a proliferação, maturação e 

função imunológica de outros tipos celulares.  Citocinas tais como IL-4 e IL-13 secretadas por 

essas células são importantes para a ativação de linfócitos B, macrófagos e troca de isotipo de 

imunoglobulina para IgE (ABID et al., 2012). Na literatura estão relatados alguns trabalhos 

que demonstram o efeito de extratos de plantas sobre os linfócitos T. A fração etanólica do 

extrato dos frutos de Prunus cerasus administrada por v.o. aumentou a percentagem de 

linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 esplênicos de camundongos BALB/c imunizados com hemácias de 

carneiro (SRBC) (ABID et al, 2012). O tratamento com bromelina, uma protease extraída do 

Ananas comosus (abacaxi) também modulou o influxo de linfócitos T CD4
+
, CD8

+
, linfócitos 
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T CD4
+
CD25

+
 e eosinófilos no pulmão e produção da citocina IL-13, parâmetros importantes 

da resposta alérgica no modelo de OVA experimental (SECOR et al., 2005). Com a 

diminuição do número de LT na cavidade pulmonar promovida pelo AFL e, em menor 

proporção, pelos alcaloides  indica que a planta está regulando o processo inflamatório 

característico da asma.  

Corroborando com a hipótese acima Alexandre-Moreira e col. (2003) demonstraram 

que o AFL inibiu a resposta proliferativa das células B (LB) estimuladas com 

lipopolissacarídeo (LPS) bacteriano, anticorpos anti-IgM e anti-delta-dextran via aumento nos 

níveis de cAMP intracelular. Em culturas de LB em repouso (obtidos de animais normais) ou 

ativados (obtidos de animais infectados com Trypanossoma cruzi) o AFL inibiu a produção 

de IgM, sugerindo o seu uso terapêutico em condições de desregulação da ação das células B 

e aumento da produção de Ig. Em adição, o tratamento com WAR, in vivo e in vitro, inibiu a 

resposta de células B via inibição da migração de NFkB para o núcleo como a fosforilação de 

ERK e sugere que esse efeito ocorre  através do aumento nos níveis de AMPc intracelular 

(ROCHA et al., 2010).  

 Os dados apresentados nesse trabalho mostraram que os níveis séricos de IgE OVA-

específico nos grupos de animais tratados com os alcaloides não foram alterados. Entretanto, 

o tratamento com o extrato AFL inibiu o título sérico de IgE OVA-específica sugerindo que o 

AFL (associação dos três alcaloides e outros compostos)  apresentou absorção sistêmica 

atuando direta ou indiretamente sobre linfócitos B nos linfonodos de drenagem.  Bezerra-

Santos e col. (2004) e Costa e col. (2008) demonstraram que o AFL administrado por v.o. 

inibiu a produção de imunoglobulina IgE OVA-específica em camundongos BALB/c 

sensibilizados com OVA e que a WAR, em camundongos BALB/c sensibilizados com OVA, 

inibiu a formação do edema de pata induzido por OVA, reduziu o título de IgE OVA-

específica e retardou o choque anafilático em camundongos BALB/c sensibilizados e 

desafiados. Em adição, em mastócitos ocorreu redução na desgranulação induzida por IgE 

antígeno-específica. Em macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c elevou os níveis de 

nitrito, metabólito do óxido nítrico (NO), demonstrando que o tratamento com warifteína (in 

vitro e in vivo) induz um efeito modulador nas respostas alérgicas. 

Recentemente, Vieira e col. (2012) utilizando a via de administração, por nebulização, 

com o AFL em camundongos BALB/c sensibilizados e desafiados com OVA demonstraram a 

inibição na síntese de IgE OVA-específica indicando a absorção dos componentes da planta 

pela via aérea. Entretanto, a nebulização de pequenas moléculas pode promover uma absorção 

pulmonar rápida tornando a descoberta de novas tecnologias e métodos de administração de 
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substâncias, como a instilação nasal, importantes para diminuir a absorção ou manter 

medicamentos nos pulmões por um tempo maior, prolongando a ação terapêutica.  

 A via oral para o tratamento de asma experimental vem sendo extensivamente 

estudada. Trabalhos com plantas oriundas da Korea para o tratamento da tosse, demonstraram 

inibição na síntese de IgE e de IL-13 com conseqüente inibição na hiperresponsividade e 

inflamação das vias aéreas (LEE et al., 2005; JANG et al., 2011 KIM, KIM e LEE, 2012). Por 

exemplo, os níveis de IgE OVA-específica foram significativamente reduzidos em 

camundongos desafiados e sensibilizados com OVA pelo tratamento com extrato dos frutos 

de Capsicum annuum, um tipo de pimenta amplamente utilizada como condimento, pela 

inibição da via do NF-κB (JANG et al., 2011) e folhas de Liriopis platyphylla (LEE et al., 

2005). Resultados semelhantes foram também encontrados com o extrato de Corni fructus.  O 

tratamento com Corni fructus demonstrou efeito inibitório na inflamação das vias aéreas pela 

supressão de citocinas do perfil TH2 (IL-4, IL-5 e IL-13), produção de IgE OVA-específica 

por linfócitos B e expressão de CCR3 em eosinófilos pela inibição da translocação do NFκB 

para o núcleo (KIM, KIM e LEE, 2012). 

 As citocinas são importantes moléculas sinalizadoras nas respostas inflamatórias e são 

mediadoras de efeitos pró-inflamatórios ou anti-inflamatórios. A regulação da produção de 

IgE, migração de eosinófilos para a cavidade pulmonar, desgranulação de mastócitos e 

ativação e desenvolvimentos de linfócitos T nos processos alérgicos são dependentes de um 

grupo de citocinas oriunda da subpopulação de linfócitos TH2. A patologia na asma ocorre 

como consequência da produção excessiva de IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 (JANG et al., 2011 

KIM, KIM e LEE, 2012).  

 Embora a IL-13 promova a defesa do hospedeiro nas infecções parasitárias ela é 

também responsável por modular a inflamação alérgica e o remodelamento do tecido na asma. 

A IL-13 pode induzir a maioria das características patológicas na asma, como a hiperplasia 

das células epiteliais, metaplasia de células caliciformes, deposição de várias proteínas da 

matriz extracelular em regiões subepiteliais e aumento da contratilidade das células 

musculares lisas das vias aéreas. Devido a sua ação multifuncional, o bloqueio da IL-13 por si 

só já é suficiente para melhorar as condições das vias aéreas induzidas por alérgenos 

(KUMAR et al., 2011).  

Nesse estudo os tratamentos com o AFL e a MWA inibiram a produção de IL-13, 

entretanto o mesmo não foi observado com os tratamentos com a WAR e MIL. Estudos 

anteriores onde os tratamentos com o AFL e a WAR em camundongos sensibilizados com 

OVA foram realizados oralmente 1 h antes do desafio alergênico inibiram a hiper-reatividade 
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e o remodelamento das vias aéreas, induziram a redução nos níveis de IL-13 no BAL, o 

influxo de eosinófilos para o tecido pulmonar e diminuição na a produção de muco. Embora 

Bezerra-Santos e col. (2012) demonstraram o efeito inibitório da WAR na produção de IL-13 

nesse estudo o mesmo não foi observado. Estes resultados conflitantes, possivelmente, se 

devem as diferentes vias de administração dos compostos. 

Outra planta bem estudada é a Viola mandshurica. O tratamento por v.o. com o extrato 

etanólico em camundongos sensibilizados com OVA demonstrou o efeito antiasmático por 

suprimir os elevados níveis de IL-13 e hiperprodução de muco no tecido pulmonar (LEE et al, 

2010a). 

 O efeito imunomodulador do extrato da planta Cs foi demonstrado inicialmente por 

Piuvezam e col (1999) em células e baço de camundongos BALB/c estimuladas com 

concanavalina onde o AFL induziu a síntese de IL-10, citocina conhecida por seu potencial 

imunomodulador e inibindo a proliferação das células T (LT). No entanto, não interferiu na 

produção de IL-2 e interferon-γ (IFN-γ). O tratamento in vitro com AFL também aumentou a 

produção de IL-10 em macrófagos infectados por Trypanosoma cruzi, inibindo assim, a 

atividade fagocitária dos macrófagos (ALEXANDRE–MOREIRA et al., 2003). A perda da 

capacidade fagocitária dos macrófagos foi relacionada ao aumento da IL-10 e à inibição da 

produção de óxido nítrico (NO), molécula capaz de induzir a morte de parasitas. Em adição, 

BEZERRA-SANTOS; PEÇANAHA; PIUVEZAM, (2005), em modelo experimental de 

asma, observou o desvio de resposta imune de TH2 para  TH1 com  produção de INF-γ, IL-2 e 

TNF-β (fator de necrose tumoral).  

Na doença respiratória alérgica experimental induzida pelo extrato de Blomia 

tropicalis (acaro causador de alergias respiratórias no Brasil) o AFL administrado por v.o. 

induziu a síntese de IL-10 e suprimiu a produção de IL-5. Curiosamente, nesse trabalho o 

AFL apresentou melhores resultados em todos os parâmetros analisados em comparação com 

a fração de alcaloides totais (TAF) ou do alcaloide warifteína corroborando com a hipótese do 

efeito sinérgico dos diversos compostos presentes no extrato (CERQUEIRA-LIMA et al., 

2010).   

Uma das populações celulares responsáveis pela regulação da resposta imune em 

diversos processos inclusive nas doenças alérgicas é o LT regulatório (TReg). As citocinas 

envolvidas na regulação são: o fator de transformação do crescimento beta (TGF-) e IL-10 

(RAY et al., 2010). Nas doenças alérgicas das vias respiratórias, as células TReg desempenham 

um papel importante na modulação da hiper-reatividade. A síntese de IL-10 reduz a 

inflamação alérgica por inibir a secreção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1β e IL-
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6). Além disso, a expressão de IL-10 por células apresentadoras de antígenos (APCs) no trato 

respiratório de indivíduos normais tem um papel importante na indução e manutenção da 

tolerância a alérgenos e na asma e rinite alérgica ocorre redução na expressão desta citocina 

nas vias respiratórias (BRAGA et al., 2012).  

 Outro parâmetro importante na asma é a ativação de mastócitos nas vias aéreas, que 

por sua vez liberam mediadores pró-inflamatórios, tais como histamina e eicosanoides, que 

induzem a contração das células musculares e secreção de muco. Os mastócitos são 

amplamente distribuídos no tecido conectivo com uma localização preferencial junto aos 

pequenos vasos sanguíneos (NIRMAL et al., 2012).  

 Nesse estudo demonstramos que os alcaloides WAR e MWA não inibiram a 

desgranulação de mastócitos peritoneais, entretanto o tratamento com MIL inibiu a liberação 

de histamina induzida por DNP-BSA. Em contraste, Costa e col. (2008) demonstraram que a 

WAR inibiu desgranulação de mastócitos com inibição da liberação de histamina, 

leucotrienos e prostaglandinas e consequentemente diminuiu migração de eosinófilos. Estes 

dados conflitantes devem ser esclarecidos uma vez que os modelos experimentais, utilizados 

em ambos estudos, são semelhantes.   

O possível efeito inibidor da desgranulação de mastócitos pela WAR (Costa et al. 

2008) foi também avaliado, nesse estudo, em células de linhagem do tipo RBL-2H3. O 

alcaloide WAR não inibiu a liberação de -hexosaminidase por RBL-2H3, o mesmo 

ocorrendo com os outros alcaloides (MWA e MIL).   

Para averiguar o efeito dos alcaloides foram realizados estudos com as suas 

associações na desgranulação de células RBL-2H3. A associação dos alcaloides WAR, MWA 

e MIL não induziu a morte celular e nem a liberação de -hexosaminidase por estas células.  

 A família das MAPKs é composta de várias proteínas quinases incluindo 

ERK1/ERK2, p38 e JNK. Estas proteínas ativam fatores de transcrição como o NF-κB (CI et 

al., 2012) que regulam a expressão das citocinas pró-inflamatórias (KIM e YANG, 2011; 

KIM, KIM e LEE, 2012). O NF-κB é a maior família de fatores de transcrição ativados 

durante a resposta inflamatória na asma e é o regulador transcricional de vários mediadores 

pró-inflamatórios como as interleucinas, moléculas de adesão e outras proteínas pró-

inflamatórias,  as quais são responsáveis por manter a inflamação eosinofílica das vias aéreas 

e o aumento da ativação dos linfócitos T CD4+ (KIM, KIM e LEE, 2012; CI et al., 2012). 

 O alcaloide WAR não inibiu a fosforilação da quinase JNK em macrófagos 

peritoneais, entretanto os alcaloides MWA e MIL inibiram a fosforilação da JNK. Esses 

resultados mostram que MWA e MIL podem estar envolvidos na inibição da translocação do 
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fator de transcrição NF-κB e consequentemente inibição da expressão de proteínas 

características do processo inflamatório na asma como as citocinas. Interessantemente, Rocha 

e col. (2010) demonstraram que o tratamento com WAR, in vivo e in vitro, inibiu a 

fosforilação de ERK e que esse efeito ocorreu devido ao aumento nos níveis de AMPc 

intracelular. Portanto podemos sugerir que cada alcaloide apresenta seu sitio de ação na célula 

e o conjunto de ações favorece o efeito antiasmático do extrato da planta. 

Outros compostos de plantas tais como o ácido clorogênico (CGA), composto 

fenólico, abundante em vários produtos agrícolas, incluindo café, feijão, batata e maçãs 

demonstraram várias propriedades biológicas, tais como antioxidante, antiviral, 

anticancerígena, anti-inflamatória e antiasmática. Inibiu a produção de citocinas do perfil TH2 

levando a redução na migração eosinófilos para o pulmão e inibição dos níveis de IgE no 

soro. Foi demonstrado também que CGA inibe as vias de sinalização que levam à ativação de 

STAT-6 e JNK além de suprimir a expressão de IL-4, IL-5, e TNF-α. Os resultados 

apresentados neste estudo reforçam muitos estudos epidemiológicos em que a ingestão de 

frutas ricas em fitoquímicos como carotenoides, flavonoides e polifenóis pode ajudar a 

proteger contra a asma (KIM et al., 2010).  

Estudo com gossipol, composto polifenólico originado do algodoeiro, Gossypium 

hirsutum, inibiu significativamente a produção de TNF-α induzida por LPS, IL-6 e IL-1β 

tanto in vitro como in vivo. Além disso, gossipol bloqueou a fosforilação da proteína IκBα, 

p65, p38, JNK e ERK em células RAW 264.7 estimuladas com LPS. No estudo in vivo, foi 

observado também que gossipol atenuou as alterações histopatológicas pulmonares em 

modelos de ratos (HUO at al., 2013). 

A metilwarifteina, nesse estudo, apresentou ser mais eficiente em diversos parâmetros 

analisados quando comparada com a warifteina. A estrutura química da MWA difere da WAR 

unicamente pela presença de mais um grupo metil ou alquila. A reação de metilação ou 

alquilação de substâncias altera a lipossolubilidade do composto condicionando a uma 

mudança na atividade farmacológica. Estudos anteriores com derivados da xantina 

demonstraram que a subtituição N-metil aumentou a solubilidade lipídica do composto 

(VREE, RIEMENS, KOOPMAN-KIMENAI, 1988).   

 Os tratamentos com WAR, MWA e MIL não alteraram a expressão da COX-2. Esses 

resultados sugerem que os alcaloides WAR e MIL apesar de estarem envolvidos na inibição 

da fosforilação da JNK no processo inflamatório não inibiram a expressão da COX-2. A 

COX-2 provavelmente está sendo ativada por outras vias das MAPKs tais como ERK1/ERK2 

ou p38 sendo essa, provavelmente, a causa do extrato ser mais eficaz no modelo experimental 



98 
 

de asma.  

Os dados obtidos nos estudos in vivo com o tratamento por instilação nasal (i.n.) com 

o AFL e os seus alcaloides warifteina (WAR), metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) 

demonstram sucintamente que: 

 

 

PARÂMETROS AVALIADOS AFL WAR MWA MIL DEX 

Células Totais (BAL) ┬ ┬ ┬  ┬ 

Monócitos (BAL) ┬ ┬  ┬ ┬ 

Linfócitos (BAL) ┬ ┬   ┬ 

Eosinófilos (BAL) ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ 

Neutrófilos (BAL)     ┬ 

Infiltrado Celular (Pulmão) – Objetiva 10x ┬ ┬ ┬  ┬ 

Infiltrado Celular (Pulmão) – Objetiva 20x ┬ ┬ ┬  ┬ 

Infiltrado Celular (Pulmão) – Objetiva 40x ┬ ┬ ┬  ┬ 

Síntese de Muco (Cél. Caliciformes) – Objetiva 20x ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ 

Síntese de Muco (Cél. Caliciformes) – Objetiva 40x ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ 

Eosinófilo (BAL) – granularidade e tamanho (BAL) ┬  ┬  ┬ 

CD3+ (BAL) ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ 

CD4+ (BAL) ┬ ┬ ┬ ┬ ┬ 

CD8+ (BAL) ┬  ┬ ┬ ┬ 

IgE (soro) ┬  ┬   

IL-13 ┬  ┬  ┬ 

 

 

 = induz aumento do efeito;      ┬ = induz inibição do efeito;             = efeito não 

estatisticamente significante  
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Os dados obtidos nos estudos in vitro com os alcaloides warifteina (WAR), 

metilwarifteina (MWA) ou milonina (MIL) demonstram sucintamente que: 

 

PARÂMETROS AVALIADOS WAR MWA MIL 

Citotoxicidade em Mastócitos Peritoneais     

Liberação de Histamina    ┬ 

Citotoxicidade em RBL-2H3 – 1h     

Citotoxicidade em RBL-2H3 – 24h     

Liberação de -hexosaminidase     

Liberação de -hexosaminidase (associação alcaloides)   

Citotoxicidade em Macrófagos Peritoneais     

Inibiação p-JNK   ┬ ┬ 

Inibição da expressão da COX-2                 

 

 = induz aumento do efeito;     ┬ = induz inibição do efeito;             = efeito não 

estatisticamente significante  
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6 CONCLUSÃO  

 

Os dados obtidos nos estudos in vivo com o tratamento por instilação nasal (i.n.) com 

o AFL ou seus alcaloides warifteína (WAR), metilwarifteína (MWA) ou milonina (MIL) nos 

permitem concluir que o tratamento por instilação nasal com o extrato ou seus alcaloides é 

eficiente no modelo experimental de asma. Entretanto, o extrato apresentou ter melhor efeito 

do que os alcaloides isolados. Os experimentos nos mostram que provavelmente o efeito do 

AFL ocorra por inibição das vias de síntese das citocinas pró-inflamatórias e 

consequentemente inibição da migração de células inflamatórias para o pulmão, produção de 

muco e danos teciduais. A capacidade do AFL em restaurar o equilíbrio fisiológico no 

processo asmático com aparente ausência de toxicidade torna-o uma opção interessante como 

terapia alternativa aplicada no tratamento da asma e outras doenças imunológicas. 
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APÊNDICE A - Soluções 

 

 

1. Solução Anestésica 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2. HBSS
-
/
-
 10x ( Hank’s Buffered Salt Solution) pH 7,4 livre de cálcio (Ca

+2
) e magnésio 

(Mg
+2

). 

 

 

Substância Quantidade 

KCl 4,0 g 

KH2PO4 0,6 g 

NaCl 80,0 g  

Na2HPO4 0,4788 g 

D-Glucose 10,0 g 

Água destilada 1000 mL 

NaHCO3 3,5 g 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Substância Quantidade 

Cetamina 5% 3 mL 

Xilazina 2% 1 mL 

Salina 8 mL 
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3. Hanks sem Cálcio com Heparina (HBSS
-/-

) 

 

 

Substância  Quantidade 

Hanks sem Cálcio 0,49 g 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 0,0175 g 

Heparina (20u de heparina/mL) 1000 u  

q.s.p. 50 mL 

 

 

 

4. Hanks sem Cálcio com BSA (HBSS
-/-

 + BSA) 

 

 

Substância Quantidade 

Hanks sem Cálcio 0,49 g 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 0,0175 g 

BSA 0,05 g  

q.s.p. 50 mL 

 

 

  

5. Hanks sem Cálcio 10X (HBSS
-/- 

10X) 

 

 

Substância Quantidade 

Hanks sem Cálcio 4,9 g 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 0,175 g 

Heparina (20u de heparina/mL) 1000 u  

q.s.p. 50 mL 
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6. Hanks com Cálcio (HBSS
+/+

)  

 

 

Substância Quantidade 

Hanks com Cálcio 0,49 g 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 0,0175 g 

q.s.p. 50 mL 

 

 

 

7. Meio RPMI (pH 7,2 – 7,4) 

  

 

Substância Quantidade 

Soro fetal bovino (inativado a 56ºC/30 min  10 % 

Streptomicina 100 µg/mL 

Penicilina  100 UI/mL 

L-glutamina  2mM 

 

 

  

8. Solução de Turk. 

 

 

Substância Quantidade 

Ácido Acético Glacial 1,5 mL 

Violeta de Genciana 1% 1,0 mL 

Água destilada q.s.p. 100,0 mL  
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9. Tampão Fosfato pH 7,2 utilizado no Corante May-Grünwald-Giemsa. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Corante May-Grünwald. 

 

 

Substância Quantidade 

Corante de May-Grünwald 0,3 g 

Álcool Metílico Absoluto 100 mL 

 

 

 O corante foi dissolvido em álcool e deixado em repouso por 3 dias. Antes de usar, foi 

filtrado e misturado em igual volume do tampão fosfato pH 7,2. 

 

 

 

 

 

 

 

Substância Quantidade 

Solução A 71,5 mL 

Solução B 28,5 mL 

Solução A 

Na2HPO4 anidro 9,47 g 

Água destilada 1000 mL 

Solução B 

KH2PO4 anidro 9,08 g 

Água destilada 1000 mL 
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11. Corante Giemsa. 

 

 

Substância Quantidade 

Corante de Giemsa 0,6 g 

Álcool Metílico Absoluto 100 mL 

 

 

 

Depois de ser dissolvido no álcool e deixado em repouso por 3 dias, o corante foi 

filtrado e diluído no tampão pH 7,2 na proporção de 1 parte do corante para 9 do tampão 

(1:10). 

 

 

 

12. Formol 10%. 

 

 

Substância Quantidade 

Aldeído fórmico (37 – 40%) 100 mL 

Água destilada q.s.p. 1000 mL 
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13. Hematoxilina de Harris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O alúmen de potássio foi dissolvido em água aquecida, sem ferver. A hematoxilina foi 

dissolvida no álcool. As duas soluções foram misturadas o mais rápido possível e levadas ao 

fogo até a ebulição. Em seguida foi adicionado o óxido de mercúrio lentamente. A solução foi 

reaquecida até se tornar púrpura escura (vermelho), quando então foi esfriada rapidamente. 

Por último, foi adicionado o ácido acético glacial e deixado esfriar. Antes do uso desta 

solução a hematoxiliana foi filtrada. 

 

 

 

14. Água acética a 0,2 %. 

 

 

Substância Quantidade 

Ácido acético glacial 0,2 mL 

Água destilada 99,8 mL 

 

 

 

 

Substância Quantidade 

Hematoxilina 5 g 

Alúmen de Potássio 100 gL 

Óxido de Mercúrio Amarelo 2,5 g  

Álcool Absoluto 95º 50 mL 

Água destilada  1000 mL 

Ácido Acético Glacial 1% (opcional) 40 mL 
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15. Eosina – Floxina. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ácido periódico 0,5 %. 

 

 

Substância Quantidade 

Ácido periódico 0,5 mL 

Água destilada 99,5 mL 

 

 

 

 Antes de sua utilização, esta solução era colocada por 10 a 15 minutos em temperatura 

de 8ºC. 

 

 

 

Substância Quantidade 

Eosina 1% 

Eosina Y, solúvel em água 1 g 

Água destilada 100 mL  

Floxina-β 1% 

Floxina-β 1 g 

Água destilada 100 mL 

Solução Eosina-Floxina 

Eosina 1% 100mL 

Floxina-β 1% 10 mL 

Álcool Absoluto 95º 780 mL 

Ácido Acético Glacial 4 mL 
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17. Reativo de Schiff (P.A.S.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fucsina foi dissolvida em H2O adicionada de ácido clorídrico. Em seguida foi 

adicionado o metabissulfito de sódio. O frasco foi fechado e agitado por 20 a 30 min até que a 

mistura estivesse límpida e de cor marrom avermelhado. Então, foi adicionado o carvão 

ativado a mistura para descolorir e novamente agitado por 2 min e filtrado, obtendo-se uma 

solução. O filtrado restante era incolor ou apresentava uma coloração amarelo palha. O 

reativo somente pôde ser utilizado, no mínimo, 6 horas após sua preparação devendo ser 

guardado em geladeira ao abrigo da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substância Quantidade 

Água destilada 192 mL 

Ácido clorídrico concentrado 8 mL 

Fucsina básica 0,5 g 

Metabissulfito de sódio (Na2S2O5) 3,8 g  

Carvão ativado 0,5 g 
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18. Banho Sulfuroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

19. Tyrode 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Substância Quantidade 

Banho Sulfuroso 

Bissulfito de sódio 10%  10 mL 

Solução de ácido clorídrico normal 10 mL  

Água destilada 200 mL 

Bissulfito de sódio a 10% 

Bissulfito de sódio ou metabissulfito de sódio 10 g 

Água destilada 100 mL 

Solução de ácido clorídrico normal 8,33% 

Ácido clorídrico 8,33 mL 

Água destilada 100 mL 

Substâncias Quantidade 

Solução A 

Solução de cloreto 10 mL 

Água Milli Q 90 ml 

Solução B 

Solução de bicarbonato 10 ml 

Água Milli Q 90 ml 
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Misture devagar as duas soluções em um becker. Para realizar transferência molhada a 

solução deve ser preparada mais concentrada, colocando menos H2O e deixando o volume em 

800 ml. 

 

 

 

20. Tampão de transferência (25 mM Tris – HCl pH 8,3; 192 mM glicina; 20% metanol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. TBS 10x (10 mM Tris-HCl pH 8,0; 150 mM NaCl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substâncias Quantidade 

Tris 3,03 g 

Glicina 14,41 g 

Metanol gelado  200 ml 

q.s.p. 1 L 

Substâncias  Quantidade 

Tris (100 mM) 12,1 g 

NaCl (3 M) 87,75 g 

q.s.p.  1 L 
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22. TBS-tween (10 mM Tris – HCl pH 8,0; 150 mM NaCl e Tween 20 a o,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. TBS-tween-leite ou albumina (10mM Tris – HCl pH 8,0; 150 mM; 0,1 % Tween 20 e leite 

/ BSA 5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substâncias  Quantidade 

TBS 10x 100 mL 

Tween 20  1 mL 

q.s.p.  1 L 

Substâncias  Quantidade 

TBS 10x 100 mL 

Tween 20  100 µL 

Leite ou BSA 5 g 

q.s.p.  100 mL 
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APÊNDICE B - Cálculo 

 

1. Cálculo da Concentração Final do AFL 

 

 Foram administrados 40 µL de AFL numa dose de 40 mg/kg através de instilação 

nasal por animal. A solubilidade do extrato era de 56%. Os camundongos BALB/c pesavam 

em média 20g. Para obtenção da concentração final do AFL foram realizados os seguintes 

cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 2º 3º 

40 mg – 1000g 0,8 mg - 40 µL 20mg/mL – 56% 

X – 20g X – 1000 µL X – 100% 

X = 0,8 mg/animal X = 20 mg/mL X = 35,7 mg/mL 
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ANEXOS 
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