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RESUMO 
O enfisema pulmonar é caracterizado por redução do parênquima pulmonar, 

que ocasiona alargamento irreversível dos alvéolos. Constitui, junto com a 

bronquite crônica, uma das manifestações da doença pulmonar obstrutiva 

crônica. Diversos mecanismos estão envolvidos no desenvolvimento do 

enfisema como a presença de células inflamatórias, desequilíbrio 

proteinase/antiproteinase e elevado estresse oxidativo, que induzem o aumento 

da apoptose de células epiteliais e endoteliais alveolares. O processo 

apoptótico aumentado no enfisema colabora para a destruição alveolar. Até 

agora nenhuma terapia reduz significativamente o processo inflamatório e 

degenerativo do enfisema. A sinvastatina, um inibidor da enzima 3-hidroxi-3-

metil-glutaril–coenzime-A redutase, usada como hipocolesterolêmico, vem 

apresentando atividade antiinflamatória, antioxidante e reparadora que 

poderiam reduzir os efeitos deletérios do processo inflamatório crônico ligado 

ao enfisema. Neste estudo avaliou-se o efeito da administração de sinvastatina 

sobre a leucometria no líquido broncoalveolar (BALF) e o diâmetro alveolar do 

tecido pulmonar (Lm) envolvido no desenvolvimento do enfisema elastase-

induzido em ratos. Foram usados 24 ratos machos, divididos em 4 grupos 

(n=6): controle (C), enfisema (E), enfisema tratado com sinvastatina (ES) e 

grupo sem enfisema tratado com sinvastatina (S). Os grupos ES e S receberam 

sinvastatina (10 mg/kg) e C e E receberam o veículo (CMC 0.2%) por 28 dias 

consecutivos em doses únicas diárias, por gavage. Os animais foram 

sacrificados e as amostras biológicas coletadas no 28° dias após início do 

tratamento. Os resultados da contagem de leucócitos no BALF mostraram 

redução significativa dos grupos tratados com sinvastatina em relação aos não 

tratados (p<0,01). No Lm observou-se aumento significativo do grupo Enfisema 

em relação aos grupos Controle e Sinvastatina. Foram avaliados os efeitos da 

sinvastatina sobre a atividade enzimática da elastase e quantificada a 

creatinofosfoquinase sérica (CK) para avaliação da toxicidade do fármaco. Os 

dados mostram que a sinvastatina não é um bom inibidor da elastase e que 

não induziu toxicidade na dosagem utilizada. Os resultados sugerem que a 

sinvastatina reduz o processo inflamatório envolvido no enfisema. 

Palavras-chave: Enfisema; Apoptose; Sinvastatina; Leucócito; Elastase. 
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ABSTRACT 
 

Pulmonary emphysema is characterized by reduction of lung parenchyma, 

which causes irreversible enlargement of the alveoli. It is, associated with 

chronic bronchitis, a manifestation of chronic obstructive pulmonary disease. 

Several mechanisms are involved in its development; presence of inflammatory 

cells into the lungs, imbalance between proteolytic and anti-proteolytic activity, 

apoptosis and oxidative stress. So far no therapy significantly reduces the 

inflammation and degeneration of emphysema. Simvastatin, an inhibitor of the 

enzyme 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A reductase, used as 

hypocholesterolemic, has shown anti-inflammatory and antioxidant activity in 

recent studies that could reduce the deleterious effects of chronic inflammation 

related to emphysema. This study evaluated the effect of simvastatin on 

leukometry and pulmonary alveolar diameter involved in the development of 

elastase-induced emphysema in rats. Were used 24 male rats divided into 4 

groups (n=6): control (C), emphysema (E), emphysema treated with simvastatin 

(ES) and group without emphysema treated with simvastatin (S). The ES and S 

groups received simvastatin (10 mg/kg), C and E received vehicle (CMC 0.2%) 

for 28 continuous days in single daily doses, by gavage. The animals were 

sacrificed and the biological samples collected at 28° day after initiation of 

treatment. Were quantified the number of leukocytes in bronchoalveolar fluid 

and the alveolar diameter of lung tissue. We also evaluated the direct inhibition 

of simvastatin over elastase and quantified the serum creatinekinase to 

evaluate the toxicity of the drug. The results showed that the 2 groups treated 

with simvastatin (S and ES) showed significant reduction of the leukocyte count 

(p <0.01) when compared to groups C and E. The evaluation of lung tissue, 

showed a significant increase in mean linear intercept (LM) of the 

emphysematous group compared to the control group and emphysema treated 

with simvastatin. The simvastatin is not a good inhibitor of elastase and did not 

induce toxicity in the dosage used. The results suggest that simvastatin reduces 

the inflammatory process involved in emphysema.  

 

Keywords: Emphysema; Simvastatin; Leukocytes; Elastase; Inflammation  
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Enfisema pulmonar é um processo patológico que destrói a função de 

troca gasosa do pulmão através de acentuada redução do parênquima, o que 

ocasiona irreversível alargamento e simplificação dos alvéolos,1,2 que pode 

estar, ou não, associado à fibrose do tecido pulmonar.3 A destruição pulmonar 

ocasionada pelo enfisema reduz a expiração máxima, por decréscimo da 

capacidade elástica dos alvéolos pulmonares, que força a saída de ar dos 

pulmões,4 afetando, desse modo, os níveis sanguíneos de oxigênio, dióxido de 

carbono e outros gases e, refletindo, na nutrição celular.1 

O enfisema constitui uma das manifestações da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), um grupo de doenças crônicas, obstrutivas e 

progressivamente destrutivas do pulmão, embora possa ocorrer em disfunções 

não relacionadas ao tabaco, como na infecção por HIV-1.5 Na DPOC, o 

enfisema coexiste com inflamação crônica dos brônquios e bronquíolos, fibrose 

e hipersecreção de muco, que ocasiona estreitamento, e fechamento, das 

pequenas vias aéreas.1 Manifestações extra-pulmonares também ocorrem, tais 

como perda muscular, osteoporose, anemia e outras. 6  

O processo todo é desencadeado por inalação de gases ou partículas 

nocivas, sendo que a fumaça do cigarro constitui seu principal agente 

etiológico.2,4  

Atualmente, representa um sério problema global de saúde e sua 

prevalência e mortalidade vem aumentando, o que pode torná-la a terceira 

causa mais comum de morte no mundo por volta de 2020.6,7,8 Só nos Estados 

Unidos existem aproximadamente 4 a 5 milhões de pessoas com enfisema.9   O 

ônus humano e social da DPOC é considerável e há uma clara necessidade de 

melhor prevenção e detecção/intervenção antecipadas, incluindo terapias mais 

específicas e efetivas para todas as fases da doença.10 

Apesar dos estudos para o entendimento desta doença terem sido 

negligenciados nas últimas décadas, atualmente, devido à sua característica 

incapacitante e aos altos custos ligados a reabilitação, existe um renovado 

interesse na fisiopatologia da doença e na busca de novas terapias.9 
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       Os principais mecanismos, locais ou sistêmicos, envolvidos no 

desenvolvimento do enfisema não são totalmente esclarecidos.3,9 A inflamação 

crônica presente nesta doença, associada à apoptose, destruição da matriz 

extracelular e estresse oxidativo, leva à destruição da parede alveolar, 

configurando o enfisema.9 

Esta resposta inflamatória é mediada por oxidantes inalados e/ou liberados 

devido ao grande número de neutrófilos, macrófagos alveolares, eosinófilos e 

células epiteliais presentes no local, levando ao aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio e da peroxidação da membrana lipídica. Ocorre 

ainda a liberação de múltiplos mediadores inflamatórios (lipídeos, quimiocinas, 

citocinas, fatores de crescimento) que estão envolvidos neste processo 

inflamatório resultando em destruição alveolar e fibrose.11          
O equilíbrio entre proteinases/antiproteinases está afetado no pulmão 

destes pacientes, resultando num aumento da atividadeproteolítica o que 

ocasiona destruição do parênquima pulmonar sadio e o desenvolvimento do 

enfisema4,12 e evidências apontam para o envolvimento de muitas enzimas que 

degradam a matriz extracelular, incluindo serinoproteases, catepsinas e 

metaloproteinases da matriz.9 

As metaloproteinases de matriz extracelular compreendem cerca de 20 

enzimas proteolíticas que são essenciais no reparo e remodelamento 

associados ao desenvolvimento e degradação dos tecidos, agindo sobre o 

colágeno, a laminina e a elastina. Em contrapartida, são produzidos inibidores 

que mantém o balanço da atividade enzimática destas proteinases. Seus 

maiores inibidores in vivo são a α2 – macroglobulina e a família das TIMPs 

(Tissue Inhibitor of Metalloproteinases) que são proteínas que ocorrem 

naturalmente e são produzidas por diferentes tipos de células.3  

No enfisema, esse balanço produção/inibição encontra-se em desajuste 

favorecendo a produção de MMPs, o que leva à dano tecidual e alterações no 

remodelamento das estruturas alveolares. O aumento da expressão de MMP-9 

têm sido associado com enfisema tanto em estudos clínicos como em modelos 

experimentais.13 São substanciais as evidências de aumento das expressões 

de várias MMPs em pulmões enfisematosos.9 Macrófagos alveolares estão 

aumentados no enfisema e secretam, além de outras substâncias, enzimas 

proteolíticas, incluindo MMP-2, MMP-9, MMP-12, catepsinas e elastase 
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neutrofílica. Dessas enzimas a mais predominante, especialmente em 

fumantes é a MMP-9, embora a MMP-1 e MMP-12 estejam também 

presentes.4   

O estresse oxidativo ocorre quando espécies reativas de oxigênio são 

produzidas em excesso por diferentes mecanismos,12 superando os 

mecanismos de produção de antioxidantes e resultando em efeitos nocivos, 

incluindo dano para lipídeos, proteínas e DNA. As fontes de aumento do 

estresse oxidativo em pacientes com DPOC são provenientes da aumentada 

carga de oxidantes contidos no cigarro fumado ou das espécies reativas de 

oxigênio liberadas por células inflamatórias, especialmente leucócitos.11  

     A apoptose é um mecanismo de controle celular no qual a célula se 

autodestrói, de modo programado, em benefício da manutenção do equilíbrio 

geral, sendo importante para o desenvolvimento biológico e participando do 

remodelamento dos tecidos durante o reparo e na progressão de muitas 

doenças.14   Quando desregulada, a apoptose favorece o desenvolvimento do 

enfisema, sendo atualmente considerada como "centro crítico" na patogênese 

do enfisema e determinante na lesão do tecido pulmonar.2,12 

            A destruição irreversível das células endoteliais e células alveolares 

indicam ser a apoptose um fator tão importante no desenvolvimento do 

enfisema,3 quanto o estresse oxidativo, o desequilíbrio 

proteinase/antiproteinase e a perpetuação do quadro inflamatório.2 A apoptose 

pode melhorar ou exacerbar a injúria pulmonar, dependendo do tipo de célula 

envolvida.2,14 O aumento da apoptose de leucócitos previne a inflamação e o 

desenvolvimento do quadro agudo respiratório, enquanto que aumento 

envolvendo células epiteliais alveolares promove dano epitelial agudo, 

destruição alveolar   e fibrose pulmonar. 2,14 
 O tratamento farmacológico da DPOC pode ser realizado com a 

utilização de antiinflamatórios corticosteróides e broncodilatadores agonistas β-

adrenérgicos ou anti-muscarínicos, além de antibióticos, ou mucolíticos que 

são utilizados em exacerbações. Normalmente, o processo inflamatório ligado 

à DPOC, associado ao enfisema, pode ser reduzido pelo uso de fármacos 

corticosteróides como a budesonida. Estes antiinflamatórios, apesar de não 

alterarem a taxa de declínio da função pulmonar, reduzem a hiperatividade 
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bronquial, a freqüência das crises e melhoram o estado de saúde e a qualidade 

de vida dos pacientes.4,15 

   Entretanto, apesar dos avanços na compreensão de sua fisiopatologia, 

a DPOC permanece incurável. Não obstante broncodilatadores e teofilina 

serem comumente usados para tratar os sintomas de dispnéia e tosse aguda e 

para melhorar a função pulmonar, estes fármacos não modificam o declínio da 

função respiratória com o passar do tempo. Os principais objetivos da atual da 

farmacoterapia na DPOC são reduzir as exacerbações, melhorar o estado de 

saúde e prolongar a sobrevida.16 

Nenhuma terapia atua especificamente sobre o enfisema.5 

Medicamentos que possam atuar no controle da apoptose,17 da inflamação12,16 

e da destruição alveolar,18,19 são possibilidades terapêuticas para controlar ou 

impedir o desenvolvimento do enfisema.  

     Recentemente, vários fármacos vêm sendo estudados para tratamento 

e reabilitação de pacientes com DPOC como a N-acetilcisteína e as 

estatinas.16,20,21,22 

As estatinas são fármacos inibidores da hidroximetilglutaril-coenzima A 

redutase (HMGCoA), que catalisa a reação de produção do colesterol 

endógeno.23  Desta forma, esses fármacos vêm sendo amplamente utilizados 

na clínica como agentes hipocolesterolêmicos principalmente em pacientes 

cardíacos. Entretanto, recentes estudos têm demonstrado propriedades 

farmacológicas pleiotrópicas desses agentes, incluindo atividade 

antiinflamatória, antioxidante, anti-trombogênica e aparentemente, alguma 

função restauradora.24  

Atualmente, as estatinas em uso clínico são: lovastatina, sinvastatina, 

pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina além da itavastatina 

ainda não-disponível para uso clínico.25 A lovastatina, a sinvastatina e a 

pravastatina são metabólitos fúngicos ou derivados destes, e a fluvastatina e 

atorvastatina são totalmente sintéticas. A lovastatina e a sinvastatina são 

administradas como lactonas inativas e necessitam ser hidrolisadas nos 

hepatócitos para ter atividade farmacológica, podendo então, ser consideradas 

como pró-fármacos. As outras estatinas são administradas na forma ativa. 23,25 

O uso das estatinas por pacientes é geralmente bem tolerado, entretanto 

alguns desenvolvem miopatia, efeito colateral relacionado ao músculo 
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esquelético. A miopatia é um termo coletivo que se refere à presença de 

doenças músculo-esqueléticas, que apresentam diferentes graus de 

severidade. Mialgias incluem sintomas de dor, sem elevações no soro de 

creatina quinase (CK), miosite com elevação de CK superior a 3 vezes o limite 

superior do normal, e rabdomiólise com elevações de CK superior a 10 vezes o 

limite superior do normal. Esses sintomas são dose-dependente e o 

monitoramento dos níveis de CK é procedimento normal associado ao 

tratamento com estatinas.26  

Recentemente, estes fármacos têm emergido como um dos possíveis 

agentes modificadores da doença em pacientes com DPOC.27 A justificativa 

para isso, pelo menos em parte, deriva do fato de que esta patologia apresenta 

processos inflamatórios pulmonares e inflamação sistêmica persistente 

presente inclusive em pacientes estáveis ou que pararam de fumar.3,11 

Vários outros estudos, incluindo modelos animais e in vitro relataram a 

ação destes fármacos em diferentes processos inflamatórios.28,29,30 Soyseth et 

al (2007)  realizou estudo clínico, no qual o uso de estatinas associada ao uso 

de corticóides inalados estaria associado à redução da exacerbação e ao 

aumento da sobrevida de pacientes com DPOC.31  Janda et al (2009) em 

revisão de nove estudos de pacientes com DPOC tratados com estatinas 

sugere que estes fármacos possam apresentar um papel benéfico no 

tratamento, apesar dos autores destacarem as limitações metodológicas dos 

estudos avaliados.8 
Dentre seus potenciais efeitos antiinflamatórios, as estatinas têm 

demonstrado ação moduladora da síntese de óxido nítrico endotelial (eNOS).30 

Laufs et al (1997) relataram que as estatinas promovem aumento da 

função endotelial em condições basais e após condições de hipóxia 

aumentando a meia vida do RNAm da eNOS de  13 para 38 horas em células 

endoteliais. Além disso, as estatinas aumentam a atividade da eNOS através 

da inibição da biossíntese do L-mevalonato e da pirofosfato de geranilgeranila 

(GGPP).32,33,34,35 Ao inibirem a HMG-CoA redutase, enzima responsável pela 

conversão de HMG-CoA em ácido mevalônico, reduzem também a biossíntese 

de outros membros da cadeia sintética do colesterol, incluindo isoprenóides, 

como pirofosfato de farnesila (FPP) e pirofosfato de geranilgeranila (GGPP). 

Ambos exercem papel na ativação de trifosfoguanilatases (GTPases), em 
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particular Rho-GTPase, que, por sua vez, ativa a Rho-quinase. Esta última, 

ativada, medeia mecanismos bioquímicos redutores de presença da sintase 

endotelial de óxido nítrico (eNOS) na parede interna dos vasos. São 

consideradas duas formas de regulação negativa da Rho quinase sobre a 

enzima responsável pela síntese de óxido nítrico: (1) fosforilação desativante 

da eNOS e (2) instabilização do mRNA responsável pela expressão da 

enzima.17,36,37 

Outra ação potencialmente importante das estatinas na DPOC incluiria a 

redução do número de neutrófilos, redução da ativação e diferenciação das 

células T e aumento da apoptose de eosinófilos o que ocasionaria redução no 

quadro inflamatório característico da patologia.9,38 Estudos têm demonstrado 

que o pré-tratamento com sinvastatina reduz a adesão de neutrófilos ao 

endotélio venoso em doentes submetidos à circulação extracorpórea, diminui 

sinalização em monócitos humanos CD_14, reduz marcadores circulatórios de 

inflamação e aumenta apoptose de neutrófilos.35 Em estudo publicado por 

Kureishi et al o tratamento com sinvastatina atenuou a apoptose de células 

endoteliais e aumentou a angiogênese do sistema vascular no modelo de 

isquemia de membro traseiro do coelho.38  

 Até o momento, ainda são escassos os estudos experimentais 

relacionados ao uso da sinvastatina como agente antiinflamatório e seus 

efeitos sobre os marcadores de inflamação envolvidos no enfisema e DPOC.30 

Lee et al (2005) mostraram que a sinvastatina ameniza os danos estruturais e 

funcionais de pulmões de ratos com enfisema induzidos pelo cigarro, em parte 

por suprimir a inflamação e a indução da expressão da MMP-9, por prevenir 

danos vasculares e normalizar a expressão de eNOS na vasculatura 

pulmonar.13  Kim et al (2009) em experimento com ratos demonstraram que a 

sinvastatina inibe a indução de MMP-9 de macrófagos alveolares expostos à 

fumaça do cigarro.19   

Takahashi et al (2008) em experimento com camundongos demonstraram 

que a sinvastatina protege parcialmente contra o desenvolvimento de enfisema 

pulmonar, na presença de inflamação aguda causada pela elastase. No estudo 

a sinvastatina foi avaliada iniciando a medicação 1 dia antes da indução do 

enfisema pela elastase até 1 dia antes do abate (fase aguda), e iniciando o 

tratamento 21 dias após indução, por 12 dias consecutivos (fase tardia). 
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Usando a medida do diâmetro alveolar médio (Lm) e o líquido broncoalveolar 

(BALF) para avaliar evolução do enfisema, foram dosados VEGF e eNOS nos 

dois protocolos. A sinvastatina exerceu efeitos terapêuticos sobre o enfisema 

elastase-induzido, principalmente por promover a recuperação e proliferação 

de células epiteliais.18 

O modelo enfisema elastase-induzido é um modelo simples para estudar o 

desenvolvimento de enfisema por mais de uma semana,39 baseado na teoria 

do desequilíbrio proteinase/antiproteinase que ocasionaria dano pulmonar.40 

Além disso, este modelo é particularmente útil para avaliar regeneração dos 

tecidos alveolares, quando os medicamentos são administrados após a 

indução do enfisema.18 Esse modelo é, portanto, adequado para investigar os 

efeitos da sinvastatina no processo inflamatório do pulmão. 

Como os efeitos pleiotrópicos atribuídos às estatinas podem reduzir os 

efeitos deletérios do processo inflamatório crônico ligado ao enfisema e devido 

à ampla utilização da sinvastatina no mundo, nosso estudo investigou a ação 

desse fármaco no enfisema elastase-induzido em ratos.  
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Envolvimento do tabagismo e apoptose na patogênese da Doença 
Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Involvement of smoking and apoptosis in the pathogenesis of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease 
 
 

Resumo: 
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada pela inflamação 

crônica das vias aéreas e destruição progressiva do parênquima pulmonar. 

Este processo tem como principal fator desencadeante e perpetuante o uso do 

tabaco. Deflagrando o início da doença, diversos mecanismos estão envolvidos 

no seu desenvolvimento; i.e, a presença de células inflamatórias nos pulmões 

(conduzindo à inflamação das vias aéreas), desequilíbrio 

proteinase/antiproteinase (resultando na destruição do parênquima pulmonar) e 

elevado estresse oxidativo. É crescente o número de estudos sugerindo que a 

apoptose celular tem papel crucial na patogênese da DPOC. Este artigo 

objetiva revisar o envolvimento de ambos (tabagismo e apoptose) na 

patogênese da DPOC e suas interações com outros fatores determinantes da 

doença. Esta revisão mostra que pacientes com DPOC mesmo diante da 

cessação do tabagismo, um ciclo contínuo de inflamação com níveis elevados 

de apoptose parece conduzir continuadamente ao declínio da função pulmonar 

e muscular periférica. A compreensão destes mecanismos pode ser um 

caminho para traçar novas estratégias terapêuticas para o manejo da DPOC. 

 

Palavras chaves: DPOC, tabagismo, apoptose, enfisema 
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Abstract 
 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by chronic 

inflammation of the airways and progressive destruction of lung parenchyma. 

The use of tobacco has been pointed as the main triggering factor in this 

process.  Trigger the onset of the disease, several mechanisms are involved in 

its development; presence of inflammatory cells into the lungs (leading to 

chronic inflammation of the airways), imbalance between proteolytic and anti-

proteolytic activity (resulting in the destruction of pulmonary parenchyma) and 

high oxidative stress. Recently, an increasing number of studies suggesting the 

apoptosis of cells has the crucial role in the pathogenesis of COPD.  The aim of 

this paper is to review the involvement of both (tobacco and apoptosis) and its 

interactions with others determinants of disease in the pathogenesis of COPD. 

The review shows that despite COPD patients stop smoking, a continuous cycle 

of inflammation can lead to continued decline in lung and peripheral muscle 

function. Understanding the role of these mechanisms may be a way to 

delineate new therapeutic strategies for the COPD management. 

 

Key words: COPD, smoking, apoptosis, emphysema 
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Introdução 
 

O tabagismo e suas conseqüências constituem, atualmente, um dos 

principais problemas de saúde pública mundial. Apesar de ser evitável o seu 

consumo, tornou-se fator de risco para várias doenças, como o câncer e a 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Seu impacto na mortalidade é 

estimado em milhões de pessoas por ano.1 

 O cigarro contém uma mistura de mais de 4800 componentes incluindo 

carcinógenos, oxidantes e aldeídos, todos eles com potencial para causar 

inflamação e dano celular. Os oxidantes constituem os principais determinantes 

da injúria celular induzida pelo cigarro já que cada tragada do cigarro possui 

aproximadamente 1017 moléculas oxidantes. Entretanto, a natureza do 

mecanismo com que o cigarro induz dano e morte celular ainda não está bem 

definido.2,3 

 Apesar do consumo do tabaco ser antigo, são relativamente recentes as 

investigações e/ou associações deste com patologias, como a doença 

pulmonar obstrutiva crônica. A DPOC apresenta aspectos multifatoriais em sua 

patogênese, os quais envolvem processo inflamatório exacerbado, estresse 

oxidativo e dano tecidual,5 tendo o cigarro como principal fator de risco.4  

 No pulmão, o cigarro tem sido associado com dano do epitélio alveolar 

sendo indutor de supressão da proliferação celular, aumentando a descamação 

de células e alterando a produção de surfactante, entre outros efeitos.3  

 Entre os mecanismos que se encontram alterados na DPOC, assim como 

em outras patologias associadas ao cigarro, está a apoptose. Quando 

normalmente regulada, a apoptose contribui para a renovação e equilíbrio dos 

tecidos, porém quando alterada promove a destruição tecidual.6 

 Ainda são escassos os recursos terapêuticos para o tratamento da DPOC, 

sobretudo, devido à complexidade de fatores envolvidos neste processo 

patológico. Muitas das recentes linhas de investigação terapêuticas para esta 

população têm sugerido estratégias de intervenção baseadas, ao menos em 

parte, no mecanismo de apoptose celular.7       

Neste sentido, a compreensão dos mecanismos que desencadeiam ou 

aceleram o processo apoptótico pode, sobremaneira, colaborar para o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e do manejo da DPOC.6 
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Tabagismo 
 
 É indiscutível a associação do tabagismo com a origem de muitas 

doenças, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório. Considerado 

doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é passível de 

prevenção e tratamento, mas se tornou uma das principais causas de morte 

por câncer ou por doenças crônicas como a arteriosclerose, enfisema e asma.8 

São atribuídas ao tabaco mais de 20 doenças fatais ou incapacitantes.9 De 

acordo com a OMS, doenças tabaco-relacionadas são a maior e única causa 

evitável de morte no mundo hoje, matando 54 milhões de pessoas por ano, 

numa média de uma pessoa a cada seis segundos.10 O número total de mortes 

causadas por consumo de tabaco é mais alto que a soma de mortes por 

tuberculose, HIV/AIDS e malária combinadas.1 Estima-se que 500 milhões de 

pessoas vivas hoje morram em conseqüência do uso do tabaco. 10 

 Nenhuma outra droga é administrada tão frequentemente e por tão longo 

período de tempo.11 Se o tabaco tivesse sido descoberto recentemente, sua 

produção e venda seriam ilegais, como ocorre com outras drogas.12 Em 1988, 

o Ministério da Saúde dos Estados Unidos publicou amplo relatório sobre 

estudos que comprovaram a capacidade do cigarro em causar dependência, o 

que levou a comunidade científica mundial a reconhecer o tabagismo como 

uma dependência química. Em 1993, a OMS passou a incluir o tabagismo no 

grupo dos transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas,12 e pouco depois, este foi incluído na classificação 

internacional de doenças (CID) sob a sigla F19.2.13 

A síndrome tabaco-dependência é um dos principais fatores 

determinantes das duas maiores causas de morte por doenças no mundo e no 

Brasil: doenças cardiovasculares e câncer. As doenças principais causadas por 

tabaco e fumaça de tabaco incluem câncer do pulmão, doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, complicações de gravidez, e 

doenças das vias respiratórias em crianças.14 É importante enfatizar que 90% 

dos casos de câncer de pulmão ocorrem em fumantes, o que mostra a forte 

associação dessa doença com o tabagismo.12,15 

 Um fator agravante são os efeitos que a fumaça lançada no ambiente 

ocasiona na saúde de quem, por força do convívio profissional, social ou 
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pessoal, acaba por inalá-la de modo constante tornando-se o denominado 

“fumante passivo”.12,16  A fumaça que se produz ao fumar é dividida em 

corrente primária – inalada e depois expelida pelo fumante – e em secundária – 

gerada pela queima dos produtos dos cigarros. A concentração de 

carcinógenos difere nos dois grupos, sendo maior na corrente secundária.16,17 

A inalação passiva da fumaça expelida aumenta em 30% o risco de câncer e 

24% de doenças cardiovasculares entre outros distúrbios.15,18 É atualmente 

considerado como a terceira causa de morte evitável nos países 

desenvolvidos, ficando atrás apenas do tabagismo ativo e do etilismo.18  

 A fumaça domiciliar, sendo o mais comum poluidor do ar doméstico, está 

associada a vários desfechos desfavoráveis à saúde infantil.19  A exposição à 

fumaça secundária aumenta a incidência de pneumonia, otite média, asma e 

outras condições pediátricas de curta ou longa duração.20 O cigarro é ainda 

fator de risco para câncer oral, doença periodontal, e defeitos congênitos de 

filhos de mães que fumaram durante a gravidez. 21 Quanto maior a carga de 

exposição, mais graves são os efeitos deletérios produzidos. 19,22 

 Compostos oriundos da inalação da fumaça do cigarro chegam à 

circulação sistêmica com conseqüências em vários órgãos e sistemas 

resultando num processo inflamatório sistêmico.23 O grau de risco está 

associado ao número de cigarros fumados e ao consumo cumulativo8, ou seja, 

maior consumo ou mais tempo de hábito, numa relação dose-dependente e 

tempo. 15, 24 

 A ligação do monóxido de carbono, proveniente do tabaco, com a 

hemoglobina causa redução na capacidade do sangue de transportar oxigênio. 

Como conseqüência ocorre redução da oferta de oxigênio aos tecidos, 

refletindo em sobrecarga cardiovascular, lactacidemia precoce, intolerância ao 

esforço e fadiga muscular. 25 

 O tabagismo é também a maior causa de desordens cardiovasculares, 

incluindo doença arterial coronária e doença arterial periférica. O processo 

inflamatório induzido pelo cigarro e outros fatores de risco como dislipidemia, 

causa injúria vascular endotelial via estresse oxidativo, e um círculo vicioso 

com resultados ateroscleróticos. Alterações em lipídeos e proteínas, 

aumentando inclusive a atividade pró-trombótica, também são relacionadas ao 

cigarro.26  



26 
 

 A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com etiopatogenia de 85% 

atribuída ao cigarro, constitui numa das principais causas de mortalidade e 

morbidade no mundo.27,28 Atualmente, esta doença ocupa o sexto lugar em 

causa de morte no mundo, e são preditos aumentos adicionais na prevalência 

e mortalidade da doença nas próximas décadas, sendo um dos principais 

problemas de saúde pública mundial.27,29  Constitui doença grave, que faz com 

que 40 a 70% dos doentes morram em até 5 anos após o diagnóstico.23  

 

DPOC 
 
 A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença 

heterogênea causada pela interação de suscetibilidade genética e influências 

ambientais30. Abrange duas enfermidades que têm, em comum, a restrição do 

fluxo aéreo seja pelo estreitamento das vias aéreas como ocorre na bronquite 

crônica, ou pela perda da capacidade elástica do pulmão como ocorre no 

enfisema.31,32 Adicionalmente, apresenta inflamação crônica nas pequenas vias 

aéreas (bronquíolos), fibrose, e conseqüente estreitamente associado com 

hipersecreção de muco.33 A principal característica funcional ventilatório-

pulmonar, consiste na queda acelerada, e na maioria dos casos irreversível, do 

volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1).28 

Embora seja estabelecido que o tabagismo constitua o maior fator 

etiológico, o ar poluído, infecções respiratórias infantis, e doenças ocupacionais 

(particularmente exposição crônica à fumaça oriunda da queima de biomassa) 

são também fatores de risco.31,33  

 Na DPOC, o processo desencadeado pela fumaça causa afluxo para o 

pulmão de células inflamatórias que, junto com células locais, sintetizam e 

liberam mediadores químicos pró-inflamatórios. Além disso, em resposta à 

agressão, mecanismos de reparo alterados por produtos derivados da queima 

do tabaco são ativados.34,35 Este processo inflamatório crônico das vias aéreas 

(grandes e pequenas) e do parênquima pulmonar reflete o desequilíbrio entre 

os fatores protetores, que promovem a resolução do processo, e os agressores 

e de amplificação da resposta pró-inflamatória, resultando num processo 

cicatricial com perda de unidades alveolares funcionais. Esta disfunção resulta 

na falência respiratória crônica, evidenciada pelos baixos níveis de oxigênio no 
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sangue (hipóxemia), pelos elevados níveis de dióxido de carbono (hipercapnia, 

acidose respiratória crônica), dispnéia importante e, eventualmente, morte.33  

 De modo ainda não esclarecido, o processo inflamatório na DPOC tem 

mecanismos perpetuantes, uma vez que mesmo cessado o fator causal (fumo, 

por exemplo), o processo inflamatório permanece, particularmente na doença 

avançada.36,37 Em outros termos, a limitação ao fluxo aéreo não é totalmente 

reversível, mesmo abandonando o ato tabágico.4,28 

 Apesar da alteração primária na DPOC ser pulmonar-ventilatória, 

evidências consistentes demonstram manifestações sistêmicas marcantes com 

implicações clínicas importantes. O sistema cardiovascular, músculo 

esquelético, a medula óssea e o metabolismo são afetados, além de órgãos 

como a bexiga, o estômago e a laringe.23,38 Alterações neurológicas, 

psiquiátricas e manifestações endócrinas também são descritas. 39 

As alterações que se manifestam nos músculos periféricos convergem 

na síndrome da disfunção muscular periférica. Tal síndrome é caracterizada 

por atrofia e perda de força e potência musculares, constituindo um fator 

relevante para explicar a redução da tolerância ao exercício, da qualidade de 

vida e o prognóstico nestes pacientes.40 

 

Etiologia das disfunções na DPOC 
 
 Existem muitas controvérsias acerca dos principais mecanismos locais ou 

sistêmicos envolvidos na disfunção sistêmica da DPOC. A patogênese da 

DPOC engloba múltiplos processos injuriosos incluindo inflamação (imunidade 

inata e adaptável excessiva ou imprópria), apoptose celular, programa de 

manutenção alveolar e molecular alterado, regeneração celular anormal, 

destruição da matriz celular (desequilíbrio entre proteinases/antiproteinases) e 

estresse oxidativo (desequilíbrio oxidante/antioxidante). 38 

A resposta inflamatória é mediada por oxidantes inalados e/ou liberados 

pela ativação de neutrófilos, macrófagos alveolares, eosinófilos e células 

epiteliais destacando-se a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e 

peroxidação de membrana lipídica. A ativação da transcrição de citocinas pró 

inflamatórias e de genes de quimiocinas, a alta regulação de moléculas de 

adesão e o aumento na liberação de mediadores pró-inflamatórios também 
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estão envolvidos na resposta inflamatória em pacientes com DPOC.41 

Adicionalmente, são encontrados macrófagos alveolares, neutrófilos e 

linfócitos-T citotóxicos em número aumentado, promovendo a liberação de 

múltiplos mediadores inflamatórios como quimiocinas, citocinas e fatores de 

crescimento.32   
 O estresse oxidativo e o desequilíbrio proteinases/antiproteinase 

apresentam importante participação na patogênese do enfisema e da DPOC .42 

Com relação à atividade proteolítica, ocorre aumentada elastólise com 

envolvimento de muitas enzimas elastolíticas, incluindo serine proteases, 

catepsinas e metaloproteinases da matriz.43  O equilíbrio alterado dessas 

enzimas no pulmão colabora com a destruição do parênquima pulmonar e a 

instalação do enfisema. 4,35  

 O estresse oxidativo é caracterizado quando espécies reativas de oxigênio 

(ROS) são produzidas em excesso por diferentes mecanismos35 superando os 

mecanismos de produção de antioxidantes. Isso resulta em efeitos nocivos, 

incluindo danos em lipídeos, proteínas e DNA. As fontes de aumento do 

estresse oxidativo em pacientes com DPOC são provenientes da carga 

aumentada de oxidantes do cigarro fumado ou de quantidade aumentada de 

ROS liberados pelos leucócitos, tanto nas vias aéreas como no sangue.31  A 

fumaça do cigarro aliada à deficiência ou depleção de antioxidantes como a 

glutationa-S-transferase, superóxido dismutase e catalase, contribui de modo 

acentuado na manutenção do estresse oxidativo.4,32    
 Reconhece-se hoje, que além dos agressores, o perfil genético de cada 

indivíduo condiciona ao desenvolvimento, ou não, da doença.28,33  Evidências 

mostram que genes ligados à patogênese da doença podem causar alteração 

no sistema protease/antiprotease, na defesa contra o estresse oxidativo e a 

inflamação.30 Estes fatores inter-relacionados podem influenciar de modo 

acentuado o desenvolvimento da DPOC, como é o caso da deficiência de α1-

antitripsina. A α1-antitripsina atua como uma antiprotease e tem como principal 

função inativar a elastase neutrofílica e impedir a ocorrência de dano tecidual.44 

Outros genes como os responsáveis pela codificação da glutationa S-

transferase e das metaloproteinases de matriz também estão relacionados com 

o enfisema genético.36  
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 A origem da inflamação sistêmica presente na DPOC permanece pouco 

elucidada, com indícios de várias vias independentes envolvidas.45 

Especificamente, os mecanismos patológicos tais como o processo 

inflamatório, nutrição inadequada, estresse oxidativo, disfunção hormonal ou 

efeito adverso de fármacos corticosteróides sugerem um processo 

generalizado do acometimento sistêmico.46 
 Associada à condição inflamatória, ocorre desequilíbrio entre anabolismo e 

catabolismo protéico relacionado a um aumento na degradação protéica do 

músculo esquelético.46  Níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias 

circulantes, como o fator de necrose tumoral (TNF-α) e interleucina 6 (IL-6) e a 

redução dos níveis de hormônios anabolizantes, como a testosterona e o 

hormônio de crescimento, relacionam-se a disfunção muscular sistêmica em 

pacientes com DPOC.47 Entretanto, observa-se que a disfunção hormonal não 

se correlaciona com o grau de disfunção pulmonar nestes pacientes.48 

 Outro fator desencadeado inicialmente pelos componentes do fumo, e 

fortemente associado à DPOC avançada é o mecanismo da apoptose celular 

desregulado.42,49  

 
Apoptose  

 

 A apoptose é um mecanismo de controle celular no qual a célula se 

autodestrói, de modo programado, em benefício da manutenção do equilíbrio 

geral, sendo importante para o desenvolvimento biológico e participando do 

remodelamento dos tecidos durante o reparo e na progressão de muitas 

doenças.42 Ocorre beneficamente em caso de excessivo número de células em 

tecidos renovados, remoção de células infectadas por vírus, deleção de células 

que sofrem mutação ou dano no DNA. Podendo também eliminar células 

duplicadas de linfócitos com mecanismos de auto-reconhecimento, além de 

estar envolvida na tentativa de reparo e estabilização das doenças, como no 

caso da DPOC. 6,31 

 Vários fatores, como as Fas ligante (FasL), fator de necrose tumoral (TNF-

α), privação de metabólitos, dano no DNA ou hipóxia podem ativar a apoptose 

celular.42 Estes estímulos podem surgir de duas vias: a) intrínseca que se 

origina de sinais externos da célula como dano ao DNA, hipóxia, falta de 
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metabólitos e outros; b) extrínseca que se origina de sinais externos através 

dos ligantes de morte FasL, TNF-α e outros, a receptores de morte localizados 

na membrana celular (Fas, TNFR1 entre outros). Uma vez iniciados, ambos as 

vias se unem e participam da cascata de caspases como uma via comum.5,42 

 A apoptose ocorre em quatro fases: i) um estímulo interno ou externo 

origina um sinal que inicia o processo de apoptose ativando a cascata de 

caspases; ii) a cascata pode ser processada ou não, e a alteração na 

permeabilidade da mitocôndria induz a morte celular; iii) o DNA é quebrado, a 

cromatina condensa no núcleo, a célula se torna hipoplásica e a membrana 

forma corpos apoptóticos; iv) os macrófagos fagocitam os corpos apoptóticos 

formados.5 

 
Apoptose na DPOC 
 
 A apoptose quando desregulada associa-se com as repercussões 

negativas de doenças como asma e enfisema.  Nos últimos anos, com o maior 

entendimento do mecanismo apoptótico celular alveolar, este foi considerado 

como "centro crítico" na patogênese do enfisema, sendo determinante na lesão 

do tecido pulmonar.5,35  
A apoptose pode melhorar ou exacerbar a injúria pulmonar, dependendo 

do tipo de célula envolvida.5,42 Quando os leucócitos estão envolvidos, previne 

a inflamação e o desenvolvimento do quadro agudo respiratório, enquanto a 

apoptose da célula epitelial alveolar promove dano epitelial agudo e fibrose 

pulmonar.42 Um grande número de células apoptóticas desencadeia destruição 

maciça de extensa área de tecido pulmonar e instalação da fibrose.5  

 Estudos recentes indicam a apoptose como um fator tão importante no 

desenvolvimento da DPOC, quanto o estresse oxidativo, o desequilíbrio 

proteinase/antiproteinase e a perpetuação do quadro inflamatório.5 Contudo, há 

evidências de que estes mecanismos estejam interligados na DPOC.5,35  

 Em pacientes com DPOC são encontrados números aumentados de 

eventos apoptóticos em relação a pessoas normais ou fumantes sem DPOC, 

isto têm sido atribuído em grande parte a uma combinação de inibição ou 

defeito no processo apoptótico e/ou mecanismo ineficiente de remoção de 

células apoptóticas.50,51  
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 O processo apoptótico pode desencadear outros eventos por acúmulo de 

material apoptótico,52 resultado de clearence insuficiente de corpos 

apoptóticos.35 A remoção de corpos celulares por fagocitose é um processo 

vital dentro da própria apoptose. A falha desse estágio resulta em 

desintegração de células apoptóticas por necrose secundária, e subseqüente 

vazamento de conteúdos das células em extinção, resultando na propagação 

da resposta inflamatória e apoptose.51 

Outra hipótese aventada envolvendo a apoptose na DPOC é de que o 

processo inflamatório das vias aéreas possa ser conseqüência da atividade 

pró-inflamatória persistente, favorecido pelas condições micro-ambientais, nos 

tecidos desregulando a apoptose celular. Na DPOC, neutrófilos são 

considerados uma importante célula pró-inflamatória infiltrada por secretar 

potentes substâncias que causam injúria aos tecidos. Tecidos infectados ou 

inflamados fornecem um micro-ambiente capaz de adiar a apoptose de 

neutrófilos e desse modo prolongar seu potencial pró-inflamatório. Essas 

condições incluem hipóxia relativa, lipopolissacarídeos derivados de bactérias e 

elevados níveis de mediadores pró-inflamatórios que promovem persistência 

de neutrófilos pela inibição de sua apoptose.51  

 Adicionalmente, as células endoteliais formam uma camada vascular linear 

única, e devido ao posicionamento do endotélio na interface sangue-tecido, o 

endotélio é exposto a múltiplos e estressantes processos bioquímicos e 

biomecânicos, como as lipopolissacarídeos (LPS), TNF-α e estresse oxidativo. 

Este evento patológico do estresse vascular induz à apoptose de células 

endoteliais.42 

 Já no epitélio, o desequilíbrio protease/antiprotease e a degradação da 

membrana basal pelas metaloproteinases (MMPs) leva a perda de sinais de 

sobrevivência e induz apoptose de células epiteliais.35 Estudos têm reportado 

que a destruição de células alveolares pode ocorrer através de apoptose 

possivelmente relacionada com precedente destruição da matriz extracelular.38   

 O mecanismo mais aceito é o de que células inflamatórias ativadas liberem 

uma grande quantidade de elastase que sobrepuja a atividade de antiproteases 

locais com conseqüente injúria da matriz alveolar. Contudo, a ênfase na 

destruição da matriz alveolar pela combinação de inflamação e excessiva 

proteólise tem falhado em explicar totalmente a perda do tecido pulmonar. 
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Recentemente, maior atenção tem sido dada à injúria do epitélio alveolar 

somada à destruição da matriz alveolar. A presença de células apoptóticas do 

epitélio alveolar tem sido observada em modelos animais de enfisema e em 

estudos com humanos doentes. 53  

Outra hipótese que tem avançado é a de que a perda de células 

alveolares no enfisema ocorre devido à apoptose epitelial em resposta ao 

cigarro, mediado pelo bloqueio do receptor do fator de crescimento endotelial 

(VEGF). Alguns estudos mostraram que o estresse oxidativo e a apoptose 

interagem causando enfisema por meio do bloqueio do receptor de VEGF em 

ratos.4,32,35 Desta forma, tem-se sugerido que o cigarro pode induzir a apoptose 

de células alveolares diretamente por um efeito citotóxico nos pneumócitos ou 

indiretamente pelo decréscimo na produção de VEGF de células endoteliais 

alteradas.53 

Associada à desregulação apoptótica, os radicais livres potencializam a 

inflamação e a resposta destrutiva na DPOC.32 Os compostos oxidantes do 

cigarro podem diretamente induzir apoptose38 ou ativar células inflamatórias, 

como macrófagos e neutrófilos que são geradoras de espécies reativas e 

oxigênio (ROS).32,43  

 As células pulmonares estão envolvidas em elaborados mecanismos que 

asseguram o equilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes. A glutationa, em 

sua forma reduzida e na oxidada, constitui antioxidante de maior importância 

na manutenção do equilíbrio oxidativo e estão envolvidas na cadeia de 

processos celulares, tais como sinalização celular, expressão de genes e 

apoptose.4  

 Quanto ao caráter sistêmico da DPOC, diferentes estudos descrevem 

alteração na apoptose ou sinais de apoptose na circulação sistêmica ou no 

músculo esquelético (Figura 1) destes pacientes.54 Sugere-se que o possível 

mecanismo de atrofia muscular observado, principalmente nos pacientes com 

maior gravidade da doença, aconteça pela ativação das vias de apoptose 

resultando em decréscimo do número de miócitos. 53  
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Figura 1 - Evidência de núcleos apoptóicos (amarronzados) no músculo 

esquelético de paciente com DPOC (b) comparados aos controles saudáveis 

(a) (Extraído de Agusti et al, Am J Respir Crit Care Med 2002). 

 
 
Conclusão 

 

Pode-se concluir que pacientes com DPOC mesmo diante da cessação 

do tabagismo, apresentam um ciclo contínuo de inflamação com níveis 

elevados de apoptose que conduz continuadamente para o declínio da função 

pulmonar e muscular periférica. O conhecimento atual do tabagismo e das vias 

apoptóticas envolvidas na patogênese da DPOC e suas interações com outros 

fatores determinantes da doença podem constituir uma importante ferramenta 

para a prevenção e reabilitação destes pacientes. As inter-relações da 

apoptose, o desequilíbrio proteinase/antiproteinase, o processo inflamatório, o 

estresse oxidativo e outros fatores potencialmente envolvidos na patogênese 

da DPOC fornecem subsídios para o estudo e o desenvolvimento de novas 

terapias, levando-se em conta que, até o momento, a terapêutica tem obtido 

resultados apenas paliativos para o tratamento destes pacientes. 
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Resumo 
 

O aumento do número de leucócitos está associado ao processo inflamatório 

que caracteriza o enfisema.  A sinvastatina, além da ação redutora de 

colesterol,  vem apresentando atividades antiinflamatórias que poderiam 

reduzir os efeitos deletérios ligados ao enfisema.  Neste estudo avaliou-se o 

efeito da administração de sinvastatina sobre a leucometria do líquido 

broncoalveolar (BALF) e o diâmetro alveolar pulmonar médio (Lm) envolvido no 

desenvolvimento do enfisema elastase-induzido em ratos. Foram utilizados 24 

ratos machos Wistar, divididos em 4 grupos (n=6): controle (C), enfisema (E), 

enfisema tratado com sinvastatina (ES) e grupo controle tratado com 

sinvastatina (S). Os grupos ES e S receberam sinvastatina (10 mg/kg) e os 

grupos C e E receberam o veículo (CMC 0,2%) por 28 dias ininterruptos, em 

doses únicas diárias, via gavage.  Os resultados da contagem de leucócitos 

mostraram que os 2 grupos tratados com sinvastatina (S e ES) não 

apresentaram variação significativa entre si, mas ambos apresentaram 

diferença significativa (p<0,01) quando comparados aos grupos C e E. Quanto 

à Lm, observou-se um aumento significativo do grupo enfisematoso em relação 

ao grupo controle e enfisema tratado com sinvastatina. Também foram 

avaliados os efeitos da sinvastatina sobre a atividade enzimática da elastase e 

quantificada a creatinofosfoquinase (CK) sérica para avaliação da toxicidade do 

fármaco. Os dados mostram que a sinvastatina não é um bom inibidor da 

elastase e que não induziu toxicidade na dosagem utilizada, entretanto, a 

sinvastatina reduziu o numero de leucócitos e o alargamento alveolar nos ratos 

enfisematosos, sugerindo redução do processo inflamatório envolvido no 

enfisema. 

 

Palavras-chave: enfisema, sinvastatina, leucócito, elastase, inflamação. 
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Abstract 
 
The increase in the number of leukocytes is associated with the inflammatory 

process that characterizes emphysema. Simvastatin, in addition to cholesterol-

lowering action, has shown anti-inflammatory activities that could reduce the 

deleterious effects associated with emphysema. This study evaluated the effect 

of simvastatin on leukometry in broncoalveolar lavage fluid (BALF) and mean 

pulmonary alveolar diameter (Lm) involved in the development of emphysema 

elastase-induced in rats. Were used 24 male rats were divided into 4 groups (n 

= 6): control (C), emphysema (E), emphysema treated with simvastatin (ES) 

and group without emphysema treated with simvastatin (S). The ES and S 

groups received simvastatin (10 mg / kg) and C and E received vehicle (CMC 

0.2%) for 28 continuous days in single daily doses, by gavage. The animals 

were sacrificed and the biological samples collected at 28° days after initiation 

of treatment. Were quantified the total number of leukocytes in bronchoalveolar 

fluid (BALF) and the alveolar diameter in the histopathological evaluation of lung 

tissue. We also quantified the creatinekinase (CK) in serum to evaluate the 

toxicity of the drug. The results of the leukocyte count showed that the 2 groups 

treated with simvastatin (S and ES) had no significant variation among 

themselves, but both showed significant differences (p <0.01) compared to 

groups C and E. The evaluation of lung tissue, we observed a significant 

increase in mean linear intercept (LM) of the emphysematous group compared 

to the control group and emphysema treated with simvastatin. The results 

suggest that simvastatin reduces the inflammatory process involved in 

emphysema.  

 
Keywords: emphysema, simvastatin, leukocytes, elastase, inflammation  
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Introdução 
 

O enfisema pulmonar é um processo patológico que destrói a função de 

troca gasosa do pulmão através de perda da arquitetura e alargamento 

irreversível dos alvéolos,1 que pode estar, ou não, associado à fibrose do tecido 

pulmonar.2  A destruição pulmonar ocasionada pelo enfisema reduz a expiração 

máxima, por decréscimo da capacidade elástica dos alvéolos pulmonares, que 

força a saída de ar dos pulmões,3 afetando, desse modo, os níveis sanguíneos 

de oxigênio, dióxido de carbono e outros gases e, refletindo, na nutrição 

celular.1 

O enfisema constitui uma das manifestações da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), um grupo de doenças crônicas, obstrutivas e 

progressivamente destrutivas do pulmão.4  Na DPOC, o enfisema coexiste com 

inflamação crônica dos brônquios e bronquíolos, fibrose e hipersecreção de 

muco, que ocasiona estreitamento das pequenas vias aéreas.1 Manifestações 

extra-pulmonares também ocorrem, tais como perda de massa muscular, 

osteoporose, anemia e outras.4,5 

O processo todo é desencadeado por inalação de gases ou partículas 

nocivas, sendo que a fumaça do cigarro constitui seu principal agente 

etiológico.2,3 

Atualmente a DPOC, representa um sério problema global de saúde e sua 

prevalência e mortalidade vem aumentando, o que pode torná-la a terceira 

causa mais comum de morte no mundo por volta de 2020.6,7 

Uma característica bem estabelecida da DPOC é a presença de processo 

inflamatório crônico nas vias aéreas (grandes e pequenas) e no parênquima 

pulmonar, com inúmeras células e mediadores envolvidos.8 Esta inflamação 

reflete um processo contínuo de desequilíbrio entre os fatores protetores, os 

quais promovem a resolução do processo, e os agressores e de amplificação 

da resposta pró-inflamatória, que tendem a conduzir à lesão e ao processo 

cicatricial.2,9 

Três importantes processos fisiopatológicos interagem na periferia do 

pulmão: estresse oxidativo, apoptose de células alveolares e proteólise de 

matriz extracelular. O processo inflamatório crônico associado à patologia ativa 

células inflamatórias que acabam por contribuir para destruição alveolar.2,10  
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Entretanto, os principais mecanismos locais ou sistêmicos envolvidos no 

desenvolvimento do enfisema ainda necessitam ser mais bem esclarecidos.11 

No enfisema e na DPOC, os neutrófilos são considerados células 

efetoras chave para infiltração celular por serem fonte de substâncias pró-

inflamatórias. Os tecidos infectados e inflamados fornecem um microambientre 

capaz de atrasar a apoptose de neutrófilos e assim prolongar sua ação pró-

inflamatória. Essas condições incluem tensão relativamente baixa de oxigênio, 

polissacarídeos derivados de bactérias e elevados níveis de mediadores pró-

inflamatórios que promovem a permanência de neutrófilos através da inibição 

de sua apoptose.12  

O tratamento farmacológico da DPOC pode ser realizado com a 

utilização de antiinflamatórios corticosteróides e broncodilatadores agonistas β-

adrenérgicos ou anti-muscarínicos, além de antibióticos, ou mucolíticos que 

são utilizados em exacerbações. Normalmente, o processo inflamatório pode 

ser reduzido pelo uso de fármacos corticosteróides como a budesonida. Estes 

antiinflamatórios reduzem a hiperatividade bronquial, a freqüência das crises e 

melhoram o estado de saúde e a qualidade de vida dos pacientes, entretanto 

não alteram a taxa de declínio da função pulmonar,3,13 nem impedem ou 

retardam o desenvolvimento  progressivo do enfisema.4  

Atualmente, vários fármacos vêm sendo estudados para tratamento e 

reabilitação de pacientes com DPOC como a N-acetilcisteína e as 

estatinas.14,15,126,17,18 O tratamento farmacológico e a reabilitação destes 

pacientes, até o momento, têm obtido resultados apenas sintomáticos, não 

interferindo de forma efetiva do decurso da doença.19 Desta forma, a busca por 

novas alternativas terapêuticas vem se tornando cada vez mais pertinente. 

As estatinas, fármacos inibidores da Hidroximetilglutaril coenzima A 

redutase (HMGCoA), enzima que catalisa a reação de formação endógena do 

colesterol,20 vem sendo amplamente utilizados como agentes 

hipocolesterolêmicos. Entretanto, recentes estudos têm demonstrado 

propriedades farmacológicas pleiotrópicas destes agentes, incluindo atividade 

antiinflamatória, antioxidante e, aparentemente, alguma função restauradora 

dos tecidos.21 Esses efeitos fazem das estatinas um possível agente 

modificador do processo inflamatório envolvido no enfisema.  



44 
 

Apesar de já existirem alguns estudos clínicos sugerindo, empiricamente, 

que a sinvastatina exerce ação protetora da função pulmonar, no tratamento de 

doenças respiratórias,7,12 até o momento, poucos estudos têm sido realizados 

de forma controlada para avaliação de seus possíveis mecanismos ligados à 

atividade no processo inflamatório do enfisema, seja em estudos clínicos ou em 

modelos animais.7  

A ação das estatinas incluiria a redução do número de neutrófilos, redução 

da ativação e diferenciação das células T e aumento da apoptose de 

eosinófilos, o que ocasionaria redução no quadro inflamatório característico da 

patologia.7,12  Estudos têm demonstrado que o pré-tratamento com sinvastatina 

reduz a adesão de neutrófilos ao endotélio venoso em doentes submetidos à 

circulação extracorpórea, diminui sinalização em monócitos humanos CD14, 

reduz marcadores circulatórios de inflamação e aumenta apoptose de 

neutrófilos.22 Em estudo publicado por Kureishi et al (2000) o tratamento com 

sinvastatina atenuou a apoptose de células endoteliais e aumentou a 

angiogênese do sistema vascular no modelo de isquemia de membro traseiro 

do coelho.23  

Tem-se observado uma ação moduladora das estatinas sobre a síntese 

de óxido nítrico endotelial,24 além da redução do número de linfócitos, redução 

da ativação e diferenciação das células T e aumento da apoptose de 

eosinófilos associados ao quadro inflamatório.7,12 Estes fármacos estariam 

ainda envolvidos na inibição de metaloproteinases de matriz (MMPs).25 

Modelos animais e estudos in vitro também relataram a ação anti-

inflamatória em diferentes processos inflamatórios.24,26,27,28 Revisão da 

literatura realizada recentemente, com apenas nove estudos de pacientes com 

DPOC tratados com estatinas, sugere que estes fármacos possam apresentar 

um papel benéfico no tratamento, apesar dos autores destacarem as limitações 

metodológicas dos estudos avaliados.7 
 Desta forma, até o momento, existem poucos estudos relacionados ao uso 

da sinvastatina como agente antiinflamatório, especialmente sobre o enfisema, 

além de muitas lacunas a serem preenchidas relacionadas ao tratamento de 

doenças respiratórias como enfisema e DPOC, ficando a terapia de reabilitação 

restrita a medidas paliativas de melhora do estado geral do paciente sem 

conseqüências na resolução da doença.  
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Como os efeitos adicionais atribuídos às estatinas poderiam reduzir os 

efeitos deletérios do processo inflamatório crônico ligado ao enfisema e sendo 

este fármaco já amplamente utilizado na clínica para outras doenças, o objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito da administração de sinvastatina sobre a 

leucometria e a destruição alveolar envolvida no enfisema elastase-induzido 

em ratos.  

 

 

Material e métodos 
 
Protocolo experimental  
 

Foram utilizados 24 ratos machos Wistar com peso entre 250-300g 

mantidos em ciclo claro/escuro de 24h, com livre acesso a água e ração. Os 

animais foram obtidos do biotério da Universidade Federal de São Paulo. O 

experimento foi aprovado pelo comitê de ética da UNINOVE (n° AN0014/2007). 

O protocolo de indução realizado foi adaptado de estudos semelhantes de 

indução de enfisema já utilizados por outros autores.14,29 

Para indução do enfisema foi utilizada Elastase 0258 (pancreatic from 

porcine pancreas, tipo IV – Sigma-Aldrich) diluída em salina, obtendo uma 

concentração de 2mg/ml. Para o tratamento foi utilizada Sinvastatina 

(10mg/Kg), adquirida da Henrifarma Prod. Quim. e Farmacêuticos LTDA, 

preparada na forma de suspensão em carboximetilcelulose 0,2% (CMC).  

Para os procedimentos de indução e coleta de material os animais foram 

anestesiados com Ketamina-Xilazina (75/10mg/kg) administrada via 

intraperitoneal. 

Os animais foram divididos em quatro grupos (n=6): grupo controle (C), 

grupo sinvastatina (S), grupo enfisema (E), grupo enfisema tratado com 

sinvastatina (ES). 

O enfisema foi induzido com dose única de Elastase intratraqueal 

(0,4mg/Kg). Para induzir o enfisema, a traquéia foi exposta e a elastase ou 

salina foram injetadas com seringas de 1 ml, entre os anéis cartilaginosos. Os 

animais dos grupos E e ES receberam 0,2ml de Elastase e os grupos C e S 

receberam 0,2ml de salina.  
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A administração da sinvastatina ou CMC foi iniciada 1 hora antes da 

indução do enfisema e efetuada por 28 dias ininterruptos, em doses únicas 

diárias, por gavage. Os grupos S e ES foram tratados com 1 ml de Sinvastatina 

(10mg/Kg). Os grupos C e E receberam 1 ml do veículo (CMC 0,2%). No 28° 

dia todos os animais foram anestesiados e os materiais biológicos coletados. 

 
Coleta de material:  
 

Sangue: foi realizada coleta de sangue arterial (±3ml) da aorta abdominal com 

posterior exsanguinação. O sangue foi centrifugado (3000 rpm, 10 minutos) e o 

soro armazenado a -70°C. 

 

Líquido Broncoalveolar (BALF): Para a coleta do BALF bloqueou-se o 

brônquio do pulmão esquerdo e foi instilado 3 x 3 ml de tampão fosfato (PBS) 

pela traquéia com o auxilio de cateter acoplado a conector threeway, 

perfundindo apenas o pulmão direito. Cerca de 80-90% do volume instilado foi 

re-coletado.  Deste total foram retirados 0,02ml para análise de leucócitos e o 

restante centrifugado (10000 rpm/10 minutos/4°C). O sobrenadante foi 

armazenado em freezer -70°C até o momento das análises. 

 

Tecido Pulmonar: O pulmão esquerdo foi instilado com 0,3 ml de formol 

tamponado através dos brônquios sendo posteriormente armazenado em 

formol tamponado por 24h; após esse período os mesmos foram lavados, 

fixados em parafina, cortados em plano sagital e corados por hematoxilina-

eosina (HE). 

 

Procedimentos laboratoriais 
 

Contagem de leucócitos no BALF 

 

  A contagem de leucócitos foi realizada através de contagem tradicional em 

câmara de contagem de Neubauer em microscópio ótico com aumento de 40x. 

Foram contadas todas as células dos quadrantes externos do retículo da 
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câmara e aplicada a fórmula: n° de leucócitos contados nos 4 quadrados x 50 = 

número de leucócitos/mm3. 30 

 

Análise morfométrica dos tecidos 

 

  A quantificação do enfisema pulmonar foi verificada através da medida do 

diâmetro médio alveolar em micrômetros (medida de interseção linear - Lm). A 

técnica consiste na determinação do número de vezes que estruturas do 

parênquima pulmonar interceptam um conjunto de retas coerentes.31  Na 

presença de destruição alveolar ocorre um número menor de interseções, o 

que caracteriza o enfisema.32,33 O diâmetro alveolar médio de cada amostra é 

obtido pela relação  Lm = Ltot/ Li (µm). Onde Ltot é o comprimento total das 

retas do campo e Li é o número de interceptos das estruturas alveolares com 

as retas do retículo.31 As lâminas foram fotografadas com câmara fotográfica 

integrada (NiKON YS2)  com objetiva de 25X (aumento de 100X) de cinco 

campos não coincidentes, escolhidos aleatoriamente e quantificadas utilizando 

a sobreposição do retículo com o auxílio do software Microsoft Office Picture 

Manager 2007. 

 

Inibição da Elastase com sinvastatina, utilizando substratos fluorescentes 

com apagamento intramolecular:  

O substrato Abz-FRSSRQ-EDDnp foi dissolvido em DMSO 10% e, 

posteriormente, diluído em tampão Tris-HCl 50mM de modo a permitir a 

utilização de volumes entre 5 e 10µl de solução sem que a concentração do 

solvente orgânico ultrapassasse 5% do volume final de incubação. A 

concentração da solução do substrato Abz-FRSSRQ-EDDnp foi determinada 

pela dosagem fotométrica do EDDnp a 365nm (fator de extinção molar  de  

17300 M-1). As reações enzimáticas foram realizadas em 

espectrofluorofotômetro (Victor 3, Perkin Elmer, MA, USA), utilizando placas de 

96 poços, ajustado para leitura de excitação e emissão 320 e 420 nm, 

respectivamente. A temperatura da reação foi mantida a 37°C em 

compartimento termoestabilizado e sob agitação. A atividade da elastase foi 
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determinada em tampão PBS, pH 8,0 com a adição de 0,5 - 10,0 μM do 

substrato e consumo inferior a 10%.34 

Os dados cinéticos para as medidas de atividade proteolítica foram 

determinados a partir das velocidades iniciais de hidrólise (consumo de 

substrato inferior a 10%, cinética de ordem zero) e os cálculos envolvendo os 

parâmetros cinéticos (Km, Vmáx e kcat) foram realizados utilizando a equação 

descrita por Michaelis-Menten no programa GRAFIT para Windows 5.0 

(Leatherbarrow, Trends Biochem Sci. 15(12):455, 1992). Todos os 

experimentos foram realizados em duplicata.  

Os ensaios de inibição da elastase pela sinvastatina foram determinados 

a partir das velocidades iniciais de hidrólise (inferior a 10 % da hidrólise total) 

no mesmo tampão descrito acima. Foi utilizada a concentração de Abz-

FRSSQ-EDDnp na faixa de uma vez o Km (Km = 8,4 µM) e 100 mM de 

sinvastatina. Uma vez que a sinvastatina foi diluída em etanol, o mesmo foi 

utilizado em experimentos controles e teve seu efeito deletério sobre a 

atividade da Elastase definido e, posteriormente, subtraído dos experimentos 

com a sinvastatina. 

 

Dosagem de creatinofosfoquinase   

 

A dosagem de creatinofosfoquinase em soro foi efetuada com o Kit 

CK_NAC Liquiform do Laboratório Labtest. 

 

 

Análise estatística 
 
 Para análise estatística, utilizou-se o software SPSS 14.0. 

Os dados foram expressos como média e desvio padrão. As diferenças 

entre os grupos em todas as avaliações realizadas foram analisadas por 

ANOVA one-way seguido do teste de Tukey como contraste para os dados 

paramétricos. Foi considerado como indicativo de significância estatística 

p<0,05. 
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Resultados 
 
Efeitos da sinvastatina sobre a atividade enzimática da Elastase  

 

Nos ensaios de cinética da elastase sobre a hidrólise do substrato Abz-

FRSSQ-EDDnp verificou-se que o substrato utilizado foi adequado para avaliar 

a atividade da Elastase, com valores de Km e kcat, 8,4 µM e 4.2 s-1, 

respectivamente. Nos ensaios de inibição da atividade da elastase observou-se 

que 100 mM da sinvastatina reduziu a atividade enzimática da elastase em 

30% (Figura 1).  

Concentrações de sinvastatina igual ou inferior a 50 mM não resultam 

em inibição da atividade da elastase e concentrações superiores a 100 mM de 

sinvastatina atingem seu limite de solubilidade (dados não demonstrados). 

Com isso, os valores das constantes de inibição (Ki) não foram determinados 

pelo fato de concentrações inferiores a 100 mM não apresentarem inibição da 

atividade da elastase, indicando que a sinvastatina não é bom inibidor para 

esta enzima (na ordem de mM). 
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Figura 1. Efeitos inibitórios da Sinvastatina sobre a atividade enzimática da 

Elastase, utilizando substratos fluorescentes com apagamento intramolecular. 

Os ensaios foram realizados com Elastase (Sigma) 0,2µg e substrato Abz-

FRSSRQ-EDDnp 5 µM em tampão PBS, pH 8,0 a 37°C. Os ensaios de inibição 

da atividade da Elastase foram realizados nas mesmas condições que a reação 

controle, acrescida com Sinvastatina 100 mM (S). Os resultados foram 

expressos como média e desvio padrão da velocidade de hidrólise por min 

(UF/min). * p=0,062. C: Controle; S: Sinvastatina. 

 

 

Quantificação de leucócitos no líquido broncoalveolar 
 

Foi avaliado o efeito da sinvastatina na redução da migração de células 

inflamatórias para o espaço broncoalveolar. O uso da sinvastatina reduziu 

significantemente o número total de leucócitos no BALF dos animais com 

enfisema elastase-induzido. Observa-se que os animais tratados com 

sinvastatina, tanto o grupo enfisematoso (ES) como o grupo não enfisematoso 

(S) apresentaram uma redução expressiva do número de leucócitos quando 

comparado com o grupo enfisematoso (E) tratado apenas com salina.  
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Figura 2: Número de leucócitos no BALF de ratos com enfisema elastase 

induzido tratados com sinvastatina (10 mg/Kg). Dados descritos como média e 

desvio padrão (n=6). * Diferença entre os grupos C e ES; E e S; E e ES. 

(p<0,05). 

C: Controle; E: Elastase; ES: Sinvastatina; S: Sinvastatina.   

 

 

Avaliação do diâmetro alveolar 
 

A destruição da arquitetura alveolar no parênquima pulmonar promovido 

pela administração intratraqueal de elastase e as diferenças em relação ao 

grupo tratado com sinvastatina foram verificadas através da medida do 

diâmetro médio alveolar (Lm). Comparando-se o grupo enfisematoso com o 

 

* 
 
* 

* 
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grupo controle foi observado  um aumento significativo do espaço alveolar no 

grupo enfisematoso (p<0,05). Os animais tratados com sinvastatina 

apresentaram redução do alargamento do espaço alveolar, entretanto sem 

significância estatística (p=0,06). 
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Figura 3: Diâmetro alveolar médio de ratos com enfisema elastase induzido 

tratados com sinvastatina (10 mg/Kg). Dados descritos como média e desvio 

padrão (n=6) * Diferença entre os grupos C e E (p<0,05); # Diferença entre os 

grupos E e ES (p=0,06) 

C: Controle; E: Elastase; ES: Sinvastatina; S: Sinvastatina. 

 

 

Dosagem sérica de creatinofosfoquinase (CK) 
 
Para avaliação da possível toxicidade muscular da sinvastatina sobre os 

grupos estudados foi realizada a dosagem de creatinofosfoquinase no soro dos 

animais. Os resultados obtidos foram C: 2814±388 u/L; E: 2371±300 u/L; ES: 

* ## 
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1769,±307 u/L; S: 2007±570 u/L. Observa-se que na dose utilizada de 10 

mg/kg durante 28 dias não houve alterações nas concentrações séricas de CK, 

sugerindo que a dose utilizada não promove toxicidade muscular importante 

neste modelo.  
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Discussão 
 

Vários modelos foram desenvolvidos para induzir enfisema em animais. 

Entre eles, destacam-se a indução por fumaça de cigarro e o uso de enzimas 

proteolíticas, como a papaína e elastase.33,35 Atualmente, a administração 

intratraqueal de elastase vem sendo a forma mais utilizada para indução de 

enfisema e baseia-se na teoria do desequilíbrio proteinase/antiproteinase, que 

ocasionaria dano pulmonar.36  Este modelo é particularmente útil para avaliar 

regeneração alveolar, quando são administradas substâncias 

concomitantemente ou após a indução do enfisema.37  

Apesar de bastante utilizado, esse modelo apresenta variações nos 

estudos devido aos objetivos a serem alcançados. A dose de elastase, bem 

como o tempo decorrente entre a indução e a coleta de amostras para 

avaliação de mediadores inflamatórios e da arquitetura pulmonar são critérios 

que variaram nos diferentes estudos.14,37,38-45 Por essa razão, este modelo foi 

previamente testado em estudos piloto (dados não apresentados), sendo 

considerado adequado para indução do enfisema nos animais testados. Desta 

forma, para o estudo, optou-se por utilizar a elastase na concentração de 

0,4mg/Kg (0,2mL/animal) em administração única por via intratraqueal. A 

administração da sinvastatina ou CMC foi iniciada 1 hora antes da indução e 

realizada por 28 dias consecutivos, e as amostras biológicas coletadas no 

último dia da medicação. 

Takahashi et al (2008), foram os únicos autores, até o momento, que 

avaliaram a sinvastatina em modelo elastase-induzido. A indução foi 

semelhante, entretanto, foram utilizados camundongos e o protocolo 

experimental realizado de forma diferente do nosso estudo.  Em protocolo de 

fase aguda, iniciou a administração da sinvastatina um dia antes da indução do 

enfisema e sacrificando os grupos com 2 h, 1 dia, 3 dias, 7 dias e 14 dias 

depois de induzir.   No protocolo de fase tardia, iniciou a medicação no 21° dia 

após indução e manteve por 12 dias.37 

Sendo a sinvastatina um inibidor enzimático, existiria a possibilidade da 

mesma inibir diretamente a elastase, o que se tornaria um viés metodológico, 

não ficando claro se a ação do fármaco seria devido à inibição de etapas 
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biológicas envolvidas no desenvolvimento do processo inflamatório ou à ação 

direta sobre a elastase, utilizada como agente enfisematoso no estudo. 

Desta forma, foi realizada uma avaliação da cinética de inibição 

enzimática in vitro deste fármaco frente à elastase. Os dados obtidos (Figura 1) 

revelaram que a capacidade de inibição da elastase pela sinvastatina é baixa, o 

que não explicaria sua ação na redução de mediadores envolvidos no enfisema 

observado neste estudo e por Takahashi et al (2008),   indicando possível ação 

da sinvastatina sobre essas substâncias.  

Os resultados obtidos nesse estudo demonstram redução no número de 

leucócitos no BALF dos grupos tratados com sinvastatina (ES e S) quando 

comparados aos grupos enfisematosos (Figura 2), tratados apenas com 

veículo, sugerindo que a sinvastatina inibe a migração leucocitária para o 

tecido pulmonar como parte do processo inflamatório envolvido no enfisema.  

Estes resultados poderiam representar importante atividade antiinflamatória, 

levando em conta que em pulmões de pacientes enfisematosos e de fumantes 

existe um elevado número de leucócitos, principalmente neutrófilos, linfócitos e 

macrófagos.2 

Este efeito pode estar indiretamente ligado ao seu mecanismo de ação 

sobre o colesterol, uma vez que a inibição da síntese do colesterol reduz a 

síntese de metabólitos intermediários (em particular, os isoprenóis FPP e 

GGPP) encarregados da prenilação de proteínas. Essa modificação pós–

traducional é essencial para o ancoramento dessas proteínas na membrana 

celular. Entre as principais proteínas preniladas estão as GTPases, membros 

das famílias Ras e Rho, importantes no processo de crescimento, proliferação 

e sinalização celular e outras funções biológicas. A sinalização das proteínas 

Rho e Ras está relacionada aos processos de migração celular, portanto, 

influencia a motilidade e a migração de leucócitos e outras células. Tais 

GTPases regulam a dinâmica dos microtúbulos de actina de citoesqueleto e 

também controlam o movimento celular permitindo o direcionamento da células 

no sentido de um gradiente quimiotático. As estatinas comprometem as vias de 

sinalização dependentes das proteínas Rho e Ras.46,47  

  As estatinas também estimulam a fagocitose de neutrófilos apoptóticos por 

macrófagos alveolares, um efeito que mediado pela inibição da prenilação e 

ativação de RhoA, que está envolvida na fagocitose de células apoptóticas.17 A 
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fagocitose de células apoptóticas é prejudicada em pacientes com enfisema, 

isto sugere que as estatinas possam acelerar a resolução da inflamação 

neutrofílica.12,17 

A migração de leucócitos também seria prejudicada por estes fármacos 

através do bloqueio da secreção de metaloproteinases (MMPs), enzimas que 

facilitam a passagem das células pela lâmina basal do endotélio e matriz  

extracelular. A expressão das MMPs, especialmente MMP-9 também depende 

das vias de sinalização das GTPases. As estatinas poderiam inibir a expressão 

de MMP-9 no parênquima pulmonar e e células inflamatórias por inibir a 

prenilação de Rho ou Ras.35,48-50 

Em outros modelos de estudo, terapias com estatinas inibiram o 

acúmulo de leucócitos no miocárdio isquêmico reperfundido22,51 e em modelo 

de asma alérgica reduziu o total de células inflamatórias e a eosinofilia em 

BALF de ratos sensibilizados com ovoalbumina.52 

Outro resultado obtido em nosso estudo refere-se à morfometria 

pulmonar. Nos animais tratados com elastase, observou-se um aumento 

significativo do diâmetro alveolar médio (LM) deste grupo em relação ao grupo 

controle (p≤0,05). Ao compararmos a morfometria do grupo enfisematoso 

tratado com sinvastatina com o grupo enfisematoso tratado com veículo, 

observamos uma redução do diâmetro alveolar médio (LM) quando 

comparamos as médias, com tendência a redução do diâmetro alveolar 

(p=0,06) (Figuras 3 e 4). Esta tendência à diferença pode ter ocorrido pelo 

pequeno tamanho da amostra que possibilitou a ocorrência de erro do tipo II 

(falso negativo) neste grupo, produzindo grande desvio padrão intra-grupo, fato 

também observado em outros estudos.29,37 

Foi dosada para creatinofosfoquinase (CK) para verificar possível 

toxicidade da sinvastatina nessa dosagem, em ratos. O aumento sérico de CK 

associado a disfunções musculares é o mais sério efeito adverso reportado à 

sinvastatina.53 Observou-se que na dose utilizada de 10 mg/kg durante 28 dias 

não houve alterações nas concentrações séricas de CK, sugerindo que a dose 

utilizada não promove toxicidade muscular importante em ratos, neste modelo.  

Nossos resultados sugerem que o modelo apresentado é uma boa 

alternativa para estudo de enfisema e que o uso da sinvastatina sugere uma 

alteração na morfometria pulmonar e redução da leucometria do BALF de ratos 
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enfisematosos, corroborando para a participação deste fármaco na modulação 

de eventos inflamatórios ligados ao enfisema/DPOC. 

Novos estudos neste âmbito devem ser conduzidos no futuro, de forma 

que a compreensão de seu mecanismo antiinflamatório em modelos animais 

poderia favorecer utilização clínica racional deste fármaco em pacientes 

enfisematosos, uma vez que existem alguns poucos estudos sobre as 

atividades pleiotrópicas das estatinas em doenças pulmonares. Seu potencial 

terapêutico, neste aspecto, representaria uma vantagem, uma vez que este 

fármaco já possui seu perfil farmacocinético/ farmacodinâmico extensamente 

descrito na literatura, além de ampla utilização em todo o mundo como 

hipocolesterolêmico, inclusive por pacientes que apresentam co-morbidade 

cardiopatia/pneumopatia. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 

1. Morris G, Sheppard D. Pulmonary emphysema: when more is less. 

Physiology. 2006; 21: 396-406.MacNee W. Pathogenesis of chronic 

obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc.2005; 2:258-266. 

2. Yoshida T, Tuder RM. Pathobiology of cigarette smoke-induced chronic 

obstructive disease.  Physiol Rev, 2007 Jul; 87(3): 1047-82. 

3. Macnee W. Pathogenesis of Chronic obstructive pulmonary disease. 

Proc Am Thorac Soc. 2005: 2:258-266. 

4. Taraseviciene-Stewart L, Voelkel NF. Molecular pathogenesis of 

emphysema. J Clin Invest, 2008; 118:394-402. 

5. Wouters EFM. Local and systemic inflammation in chronic obstructive 

pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc. 2005; 2: 26–33. 

6. Mak JCW. Pathogenesis of COPD. Parte II. Oxidative-antioxidative 

imbalance. Int J Tuber Lung Dis. 2008; 12(2): 115-127. 

7. Janda S, Park K, FitzGerald JM, Etminan M, Swiston J. Statins in COPD. 

CHEST. Sep 2009. 136 (3); 734-743. 

8. Almeida APB. Inflamação e doença pulmonar obstrutiva crônica. 2001 

Rev Port Pneumol. VII (1):57. 



58 
 

9. Barnes PJ. Mediators of chronic obstructive pulmonary disease. 

Pharmacol Rev. 2004; 56:515-548. 

10. Tuder RM, Yoshida T, Arap W, Pasqualini R, Petrache I. Cellular and 

molecular mechanisms of alveolar destruction in emphysema. Proc Am 

Thoracic Soc. 2006; 3: 503-511. 

11. Tuder RM, Yoshida T, Fijakowka I, Biswal S, Petrache I. Role of lung 

maintenance program in the heterogeneity of lung destruction in 

emphysema. Proc Am Thorac Soc 2006; 3:673-679. 

12. Walsh GM. Defective apoptotic cell clearance in asthma and COPD – a 

new drug target fos statins?. Trends Pharmacol Sci . 2007; 29(1):6-11. 

13. Rover Junior L, Hoehr NF, Vellasco, AP et al. Antioxidant system 

involving the glutathione metabolic cycle associated to electroanalytical 

methods in the oxidative stress evaluation. Quím Nova. 2001; 24(1): 112-

119.  

14. Rubio ML, M, Martin-Mosquero MC, Ortega M, Peces-Barba G and 

González-Mangado N. Elastase-Induced Pulmonary Emphysema in 

Rats. Chest. 2004; 125; 1500-1506. 

15. Decramer M , Mölken MR, Dekhuijzen PNR, Troosters T, van 

Herwaarden C, Pellegrino R, van Schayck CPO, Olivieri D, Del Donno M, 

de Backer W, Lankhorst I, Ardia A.  Effects of N-acetylcysteine on 

outcomes in chronic obstructive pulmonary disease (Bronchitis 

Randomized on NAC Cost-Utility Study, BRONCUS): a randomised 

placebo controlled trial. Lancet. 2005; 365: 1552–60. 

16. Jansson AH, Eriksson C, Wang X. Effects of budesonide and N-

acetylcysteine on acute lung hyperinflation, inflammation and injury in 

rats. Vascular Pharmacology. 2005; 43: 101–111. 

17. Morimoto, K. et alLovastatin enhances clearance of apoptotic cells 

(efferocytosis) with implications for chronic obstructive pulmonary 

disease. J Immunol. 2006; 176: 7657–7665. 

18. Lee, Lee, Kim, et al: Statin in the Treatment of COPD.  Am J Respir Crit 

Care Med. 2005; 172: 987–993. 

19. Ichinose M. Advances in Pharmacotherapy for COPD. Intern Med. 2007; 

46:81-84. 



59 
 

20. Ferraz FO. Efeitos da atorvastatina sobre a infecção experimental por 

Leishmania major no camundongo C57BL/6 [dissertação]. Ouro Preto 

(MG). UFOP; 2008. 

21. Bonetti PO, Lerman LO, Napoli C, Lerman A. Statin effects beyond lipid 

lowering: are they clinically relevant? Eur Heart J 2003; 24:225–248. 

22. Lefer DJ. Statins as potent antiinflamatory drugs. Circulation 2002; 106; 

2041-42. 

23.  Kureishi Y, Luo Z, Shiojima I, et al. The HMG-CoA reductase inhibitor 

simvastatin activates the protein kinase akt and promotes angiogenesis 

in normocholesterolemic animals. Nat Med. 2000; 6:1004–1010. 

24. Shao H, Shen Y, Liu H, Dong G, Qiang J, Jing H. Simvastatin 

Suppresses Lung Inflammatory Response in a Rat Cardiopulmonary 

Bypass Model. Ann Thorac Surg. 2007; 84:2011–9. 

25. Kim SE, Thuy TTT, Lee JH, Ro JY, Bae YA, Kong Y, et al. Simvastatin 

inhibits induction of matrix metalloproteinase-9 in rat alveolar 

macrophages exposed to cigarette smoke extract. Exp Mol Med. 2009; 

41(4): 277-287. 

26. Kwak, B., F. Mulhaupt, S. Myit, and F. Mach. 2000. Statins as a newly 

recognized type of immunomodulator. Nat Med. 6:1399-1402. 

27.  Sparrow C P, Burton CA, Hernandez M, Mundt S, Hassing H, Patel S, et 

al. Simvastatin has anti-inflammatory and antiatherosclerotic activities 

independent of plasma cholesterol lowering. Arterioscler Thromb Vasc 

Biol. 2001; 121:115-121. 

28.  Jacobson JR, Barnard JW, Grigoryev DN, Ma SF, Tuder RM, Garcia 

JGN. Simvastatin attenuates vascular leak and inflammation in murine 

inflammatory lung injury Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2005 Jan 

21; 288: 1026-1032.   

29.  Lucey EC, Goldstein RH, Stone PJ, Snider GL. Remodeling of Alveolar 

Walls after Elastase Treatment of Hamsters: Results of Elastin and 

Collagen mRNA In Situ Hybridization. Am J Respir Crit Care Med. 1998; 

158:555–564. 

30.  Moura RA. - Técnicas de laboratório. 3. ed. .Atheneu, 1987; 511. 

31.  Weibel ER. Principles and methods for the morphometric study of de 

lung and others organs. Lab Invest 1963; 12:131-7. 



60 
 

32.  Gillooly M, Lamb D, Farrow ASJ. New automated technique for 

assessing emphysema on histological sections. J Clin Pathol 1991; 

44:1007-1011. 

33.  Fusco LB, Pêgo-Fernandes PM, Xavier AM, Pazetti R, Rivero DHRF, 

Capelozzi VL, Jatene FB. Modelo experimental d enfisema pulmonar 

induzido em papaína. J Pneumol. 2002 Jan-Fev; 28(1):1-7. 

34. Portaro FC, Santos AB, Cezari MH, Juliano MA,Juliano L, Carmona E. 

Probing the specificity of cysteine proteinases at subsites remote from 

the active site: analysis of P4, P3, P20 and P30 variations in extended 

substrates. Biochem J. 2000; 347: 123–129. 

35.  Lee JH, Lee DS, Kim EK, Choe KH, Oh YM, Shim TS, Kim SE, Lee YS, 

Lee SD. Simvastatin Inhibits Cigarette Smoking–induced Emphysema 

and Pulmonary Hypertension in Rat Lungs.  Am J Respir Crit Care Med. 

2005; 172: 987–993. 

36. Janoff A. Elastases and emphysema. Current assessment of the 

protease-antiprotease hypothesis. Am Rev Respir Dis. 1985 Aug; 

132(2):417-33. 

37. Takahashi S, Nakamura H, Seki M, Shiraishi Y, Yamamoto M, Furuuchi 

M, Nakajima T, Tsujimura S, Shirahata T, Nakamura M, Minematsu N, 

Yamasaki M, Tateno H, Ishizaka A. Reversal of elastase-induced 

pulmonary emphysema and promotion of alveolar epithelial cell 

proliferation by simvastatin in mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 

2008; 294:882-90. 

38.  Eidelman DH, Bellofiore S, Chiche D, Cosio MG, Martin JG. Behavior of 

morphometric indices in pancreatic elastase-induced emphysema in rats. 

Lung. Dec 1990; 168(1):159-169. 

39. Onclinx C, De Maertelaer V, Gustin P, Gevenois PA. Elastase-induced 

Pulmonary Emphysema in Rats: Comparison of Computed Density and 

Microscopic Morphometry.  Radiology. 2006 Dec; 241: 763-770. 1 

40.  Schmiedl A, Lempa T, Hoymann HG, Rittinghausen S, Popa D, 

Tschernig T, Fehrenbach H, Pabst R, Hoeper MM, Hohlfeld JM. 

Elastase-induced lung emphysema in rats is not reduced by 

hematopoietic growth factors when applied preventionally. Virchows 

Archiv. 2008; 452 (6): 675-688. 



61 
 

41.  Borzone G, Liberona L, Olmos P, Sáez C, Meneses M, Reyes T, 

Moreno R, Lisboa C. Rat and hamster species differences in 

susceptibility to elastase-induced pulmonary emphysema relate to 

differences in elastase inhibitory capacity. Am J Physiol Regul Integr 

Comp Physiol. 2007; 293:1342–1349. 

42.  Diamond L; Lai YL. Augmentation of elastase-induced emphysema by 

cigarette smoke: Effects of reducing tar and nicotine content. J. Toxicol 

Environ Health. 1987; 20 (3): 287-301.  

43.  Valentine R, Rucker RB, Chrisp CE,Gerald L. Fisher GL. Morphological 

and biochemical features of elastase-induced emphysema in strain A/J 

mice. Toxicol Applied Pharmacol. May 1983. 68 (3); 451-461. 

44.  Plantier L, Marchand-Adam S, Antico VG, Boyer l, De Coster C, Marchal 

J, Bachoual R, Mailleux A, Boczkowski J, Crestani B. Keratinocyte 

growth factor protects against elastase-induced pulmonary emphysema 

in mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2007; 293: 1230-1239. 

45.  Yukio Ishii Y, Itoh K, Morishima Y, Kimura T, Kiwamoto T, IIzuka T, 

Hegab AE, Hosoya T, Nomura A, Sakamoto T, Yamamoto M, Sekizawa 

K.  Transcription Factor Nrf2 Plays a Pivotal Role in Protection against 

Elastase-Induced Pulmonary Inflammation and Emphysema. J. Immunol. 

2005;175; 6968-6975. 

46. Liao JK, Laufs U. Pleiotropic effects of statins. Annu Rev Pharmacol 

Toxicol. 2005; 45: 89-118. 

47.  Liao JK. Effects of Statins on 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A 

Reductase Inhibition Beyond Low-Density Lipoprotein Cholesterol. Am J 

Cardiol.  2005; 96 (5A):24–33. 

48. Laufs U, La Fata V, Plutzky J, et al. Upregulation of endothelial nitric 

oxide synthase by HMG CoA reductase inhibitors. Circulation. 1998; 

97:1129–1135. 

49. Laufs U, Liao JK. Post-transcriptional regulation of endothelial nitric oxide 

synthase mRNA activity stability by Rho GTPase. J Biol Chem. 

1998;273: 24266–24271. 

50. Laufs U, La Fata V, Liao JK. Inhibition of 3-hydroxy-3-methylglutaryl 

(HMG)-CoA reductase blocks hypoxia-mediated down-regulation of 

endothelial nitric oxide synthase. J Biol Chem. 1997; 272:31725–31729. 



62 
 

51. Campo VL, Carvalho I. Estatinas hipolipêmicas e novas tendências 

terapêuticas. Quim. Nova. 2007; 30 (2): 425-430. 

52. McKay A, Leung BP, McInnes IB, Thomson NC, Liew FY. A novel anti-

inflamatory role of simvastatin in a murine model of allergic asthma. J. 

Immunol . 2004; 172:2903-2908. 

53. Jacobson TA. Toward “Pain-Free” Statin Prescribing: Clinical Algorithm 

for Diagnosis and Management of Myalgia. Mayo Clin Proc. June 2008; 

83(6):687-700. 

 

 



63 
 

Considerações finais 
 
 

A DPOC em seus múltiplos aspectos é uma doença que leva as pessoas 

acometidas progressivamente à incapacitação e morte prematura. Múltiplos 

fatores estão associados e ainda necessitam ser mais bem estudados em suas 

ações. O processo que desencadeia o enfisema uma vez iniciado não é mais 

reversível, podendo ser amenizado com o abandono do fumo ou outros 

agentes causadores. O tratamento atual do enfisema e outros processos que 

envolvem a DPOC envolvem medicação que promovam conforto e qualidade 

de vida sem conseguir a estagnação do processo ou reversão, ao menos 

parcial. São necessários estudos não só da fisiopatologia, mas também de 

possíveis fármacos que possam atuar nos mecanismos que desencadeiem o 

enfisema e, quiçá, possam impedir ou mesmo reverter o seu processo. 

As estatinas, fármacos que atuam bloqueando a síntese de colesterol, 

têm mostrado possuir atividades que podem ser aproveitadas no tratamento de 

pessoas com DPOC e enfisema. São atribuídas às estatinas: ação 

antiinflamatória, inibidora de enzimas que degradam a matriz extracelular, ação 

antioxidante, entre outras.  

Escolhemos a sinvastatina, uma das estatinas mais usadas, para 

estudar parte do processo envolvido, particularmente o enfisema. Os 

resultados alcançados somados às de outros pesquisadores apontam para a 

possibilidade real do uso de estatinas na DPOC. Mais estudos são necessários 

para melhor esclarecer os mecanismos de atuação das estatinas na patologia 

mas, esperamos ter contribuído nesse sentido e também para a compreensão 

dos múltiplos processos que envolvem a DPOC. 
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