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RESUMO 

 

A exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma manifestação 

sistêmica na qual o processo inflamatório pulmonar, principalmente em resposta à 

vírus ou bactérias, é o principal fator de agravamento da DPOC. É caracterizada pela 

intensa neutrofilia associada à secreção de mediadores pró-inflamatórios e proteases, 

pelo desequilíbrio dos mecanismos pró e antioxidantes, e pela piora da função 

pulmonar, associado à alterações sistêmicas, como distúrbios autonômicos 

relacionados à um mau prognóstico. Atualmente não há tratamento farmacológico 

seletivo para a exacerbação da DPOC, além de promover efeitos colaterais graves. 

Além disso, há poucos estudos que avaliam a exacerbação da DPOC em um curto 

período de exposição à fumaça e ao LPS de Escherichia coli. Sendo assim, a 

investigação do mecanismo de ação de terapias não-farmacológicas para o controle 

da exacerbação da DPOC em modelos de curta exposição se fazem relevantes. 

Assim, o presente estudo investigou o efeito protetor do TFA moderado em esteira 

ergométrica na exacerbação da DPOC induzida pela fumaça de cigarro associada ao 

desafio com LPS em camundongos C57Bl/6. Decorrido 4 semanas do TFA, a DPOC 

foi induzida (D28-30) e, 24 h depois, foi realizada a eutanásia (D31). Nossos 

resultados mostram que um curto período de exposição ao cigarro associado ao 

agente infeccioso LPS foi capaz de induzir exacerbação da resposta inflamatória no 

modelo in vivo de DPOC adotado no presente estudo. O TFA atenuou a inflamação 

neutrofílica no lavado broncoalveolar (LBA), a expressão de TLR no pulmão, a 

secreção de mediadores pró-inflamatórios, pró-oxidantes e proteases no LBA, a 

peroxidação lipídica e a expressão de NF-κB, STAT3 e SOCS3 pulmonar, e a 

atividade simpática cardíaca. Por fim, nossos resultados mostram que TFA apresenta 

efeito antiinflamatório, antioxidante, e restaura a modulação autonômica 

cardiovascular em um modelo de exacerbação da DPOC. 

 

Palavras-chave: DPOC, inflamação pulmonar, estresse oxidativo, modulação 

autonômica cardíaca, exercício aeróbio. 
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ABSTRACT 

 

The exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a systemic 

manifestation in which a pulmonary inflammatory process, mainly in response to 

viruses or bacteria, is the main factor that worsens COPD. The exacerbation of 

pulmonary inflammation in COPD is characterized by intense neutrophil infiltration 

followed by secretion of pro-inflammatory mediators and proteases, by the imbalance 

of pro and antioxidant mechanisms and by the worsening of lung function, associated 

with systemic alterations, such as autonomic disorders, which are related with a poor 

prognosis. Currently, there is no selective pharmacological treatment for exacerbation 

of COPD. In addition, there are few studies that assess the exacerbation of COPD in 

a short period of exposure to smoke and Escherichia coli LPS. For this reason, it is 

relevant to investigate the mechanism of action of non-pharmacological therapies to 

control the exacerbation of COPD that have few side effects. In this sense, aerobic 

physical training (APT) meets these requirements. Considering this, the present study 

investigated the protective effect of moderate TFA performed in a treadmill on 

exacerbation of COPD induced by cigarette smoke in association with the challenge 

with LPS in C57Bl/6 mice. After 1 month of moderate APT, COPD was induced and, 

24h after, euthanasia was performed. Our results show that a short period of exposure 

to cigarettes associated with the infectious agent LPS induced exacerbation of the 

inflammatory response in the in vivo model of COPD adopted in the present study. 

APT attenuated neutrophilic inflammation in bronchoalveolar lavage (BAL), the 

expression of TLR in the lung, the secretion of pro-inflammatory, pro-oxidants and 

proteases in BAL, lipid peroxidation and the expression of pulmonary NF-κB, STAT3 

and SOCS3 and cardiac sympathetic activity. Finally, our results show that TFA had 

an anti-inflammatory and antioxidant effect and it restored cardiac autonomic balance 

in a model of exacerbation of COPD. 

 

Keywords: COPD, lung inflammation, oxidative stress, cardiac autonomic modulation, 

aerobic exercise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas Não-Transmissíveis correspondem à um grupo de 

doenças que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), é 

responsável por 71% das mortes documentadas em todo o mundo (1). Dentre esse 

grupo de doenças, também composto pelas doenças cardiovasculares e todos os 

tipos de câncer, as doenças respiratórias têm um papel de destaque, mantendo-se, 

atualmente, como a terceira causa de morbimortalidade. O quadro de doenças 

respiratórias que delineiam essa perspectiva com importante impacto socioeconômico 

é composto, principalmente, pela asma e pela Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC). Juntos, esses dois quadros são responsáveis pela morte de quase 4 milhões 

de pessoas anualmente em todo o mundo (1). 

A DPOC é definida como uma doença prevenível e tratável, cuja principal 

característica é a presença de obstrução ao fluxo aéreo associada às alterações nas 

vias aéreas e estruturas alveolares (2). Essa obstrução é, em geral, progressiva e 

atribuída, principalmente, ao remodelamento e estreitamento das vias aéreas e à 

destruição do parênquima pulmonar (3). Essas alterações na estrutura do sistema 

respiratório culminam em sintomas persistentes e frequentemente limitantes.  

O tabagismo é considerado o principal fator causal da DPOC. Atualmente, 

sabe-se que a etiologia dessa doença é multifatorial, e depende da combinação entre 

a exposição à fumaça de cigarro e predisposição genética individual somada à uma 

hiperreatividade das vias aéreas (2). Acredita-se que a ocorrência de uma resposta 

inflamatória atípica combinada ao desbalanço oxidativo gerados após a exposição à 

fumaça do cigarro constituem a base da fisiopatologia complexa da DPOC (4, 5). 

Na DPOC, a evolução do quadro depende de uma resposta combinada entre 

os sistemas imune inato e adaptativo. Embora ainda não haja um consenso sobre o 

disparo da cascata inflamatória na DPOC, sabe-se que, de modo geral, a fumaça 

promove uma infiltração neutrofílica, associada ao início do desbalanço oxidativo, e 

culmina com uma tentativa ineficaz de reparo tecidual e remodelamento, levando às 

alterações funcionais características da doença, que se agravam durante a ocorrência 

de exacerbações inflamatórias provocadas por agentes infecciosos (3, 6, 7). 

Paralelamente, elementos oxidativos foram identificados como responsáveis por 
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induzir a expressão gênica de mediadores inflamatórios, como o TNF-α, evidenciando 

a complexa fisiopatologia da doença (8, 10). 

A complexidade do quadro evidencia que a extensão das alterações 

fisiopatológicas extrapola as estruturas pulmonares e acabam se manifestando 

sistemicamente. Evidências epidemiológicas trazem à tona a capacidade de predição 

de risco de doenças crônicas, como a DPOC, através da avaliação da modulação 

autonômica cardíaca e, principalmente, da medida da modulação do ramo 

parassimpático, através da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) (11, 12, 13). Esse 

índice representa o perfil de resposta do sistema autonômico frente às oscilações no 

intervalo entre dois batimentos cardíacos consecutivos, e sua redução é considerada 

um preditor de mau-prognóstico em doenças crônicas (14). Na DPOC, o perfil 

autonômico ainda é controverso, assim como sua influência no padrão da resposta 

inflamatória durante o estímulo de um agente infeccioso, como acontece nas 

exacerbações da doença. 

Atualmente, a terapia farmacológica baseia-se na administração de corticoides 

e broncodilatadores para o alívio dos sintomas levando à redução da frequência de 

exacerbações e a melhora da qualidade de vida (2, 11). Apesar do amplo interesse 

médico-científico relacionado à DPOC, sua terapia ainda é ineficaz e vem 

acompanhada de diversos efeitos colaterais. O treinamento físico aeróbio (TFA) 

moderado vem se destacando como grande aliado da terapia farmacológica 

convencional no tratamento de doenças respiratórias, como a DPOC. Vários estudos 

evidenciaram o efeito protetor do exercício regular, através de sua atuação anti-

inflamatória com implicações clínicas relevantes, como a resistência durante a 

atividade física, a redução da dispneia, e ao aumento da força muscular, promovendo 

a melhora da qualidade de vida do indivíduo (15-18). 

O papel do exercício físico na adequação dos sinais e sintomas inerentes à 

DPOC está relacionado à sua capacidade de influenciar a resposta inflamatória e 

oxidativa, que são características do progresso da doença, no entanto, em relação à 

sua influência no curso de uma exacerbação, ainda há muito a ser explorado. Na 

DPOC, um grande número de estudos experimentais e clínicos têm ressaltado que o 

TFA reduz os níveis de citocinas pró-inflamatórias no sangue (18-20), incrementa a 

capacidade fagocítica de neutrófilos (21), e inibe a capacidade de recrutamento e 

ativação dessas células (22, 23), reduz o número de macrófagos pró-inflamatórios 
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circulantes e no tecido envolvido (24) e reduz a expressão de receptores toll-like na 

superfície de monócitos e macrófagos (24, 25). Da mesma forma, o aumento da resposta 

protetora antioxidante também tem sido descrita (26). Além de sua importante função 

imunomoduladora, o TFA também atua no SNA a partir da regulação entre a 

modulação simpática e vagal, e dessa forma se destaca como importante fator no 

controle neuro-humoral da inflamação na DPOC (27).  

As evidências do potencial terapêutico do TFA em doenças inflamatórias 

indicam a importância de estudos acerca do delineamento dos mecanismos 

responsáveis por esses benefícios. Ao mesmo tempo, ainda existem poucos trabalhos 

capazes de definir os efeitos profiláticos do TFA que descrevem o mecanismo de ação 

dos efeitos anti-inflamatório e antioxidante do treinamento físico aeróbio no 

desenvolvimento da DPOC e na ocorrência de suas exacerbações. Dessa forma, 

estudos que se ocupam em investigar o mecanismo de ação de um programa de TFA 

sobre a inflamação pulmonar, o remodelamento das vias aéreas e o desequilíbrio 

autonômico cardíaco na DPOC são pertinentes. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

 

A DPOC é classicamente definida como um quadro prevenível e tratável, 

caracterizado por uma obstrução constante e progressiva ao fluxo de ar, 

desencadeado por uma inflamação crônica nas vias aéreas e no parênquima 

pulmonar após exposição à fumaça e gases tóxicos (2). Frequentemente, está 

associada à presença de uma inflamação sistêmica que é importante na manifestação 

das comorbidades associadas ao quadro, e tem seus sinais agravados durante a 

ocorrência de exacerbações agudas (2, 3).  

Para efeitos diagnósticos, a DPOC é classificada de acordo com sua gravidade 

em quatro estágios, com base na manifestação dos sintomas e em dados 

espirométricos (2): 

- Estágio 0 (risco): presença crônica de tosse e expectoração, porém no teste de 

função pulmonar não são perceptíveis alterações; 

- Estágio I (leve): presença de discreta limitação ao fluxo aéreo (VEF1/CVF < 70%, 

mas VEF1 > 80% do predito); 

- Estágio II (moderado): piora da limitação ao fluxo aéreo, frequentemente associada 

à exacerbação dos sintomas (30% ≤ VEF1 < 80% do predito); 

- Estágio III (grave): caracterizado por severa limitação ao fluxo aéreo, podendo haver 

sinais de falência cardiorrespiratória (VEF1 < 30% do predito). Representa um grande 

impacto negativo na qualidade de vida do indivíduo. 

A prevalência da DPOC, assim como seus índices de morbidade e mortalidade, 

é variável entre os países e responsável por importante impacto social e econômico. 

A OMS prevê que esse impacto - causado justamente pelo comprometimento na 

funcionalidade pulmonar e a alta incidência de hospitalizações decorrentes das 

inúmeras comorbidades inerentes ao quadro - continue em progressão, à medida em 

que a expectativa de vida da população e sua exposição aos fatores etiológicos 

também tendem a aumentar (1).  

A DPOC já foi uma doença predominantemente masculina, no entanto, 

atualmente, atinge igualmente ambos os sexos. A alta adesão ao tabagismo pelo sexo 
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feminino e as altas taxas de poluição atmosférica são os principais fatores que 

colaboraram para que as taxas se assemelhassem nos dias atuais (1).  

Apesar da alta incidência, morbidade e mortalidade divulgadas, a OMS ainda 

assume que a DPOC é subdiagnosticada, uma vez que a maior parte dos dados sobre 

o quadro é proveniente de países de altas rendas e baseada nos índices de 

mortalidade. No Brasil, segundo os últimos dados publicados do DATASUS (2008), o 

número de indivíduos com DPOC é maior do que 7,5 milhões, o que implica a 

ocorrência de altos níveis de investimento para tratamento de comorbidades (28). 

A etiopatologia da DPOC é complexa, se manifestando a partir de uma 

combinação entre fatores genéticos e exposição à fatores de risco ambientais, que 

disparam uma cascata inflamatória nas vias aéreas e no tecido pulmonar. Esse estado 

inflamatório local crônico aumenta a suscetibilidade do indivíduo às infecções, o que 

culmina na presença de um estado inflamatório sistêmico basal e ininterrupto (3, 29, 30).  

Associado à inflamação atípica presente em indivíduos com DPOC, outros 

mecanismos têm sido descritos na patogenia da doença. As principais teorias 

referentes a esses mecanismos dizem respeito à contribuição do estresse oxidativo e 

do desbalanço entre a presença de proteases e anti-proteases no pulmão após a 

exposição à agentes irritativos (2, 3, 31, 32). Após o contato das estruturas pulmonares 

com a fumaça do cigarro, por exemplo, espécies reativas de oxigênio são produzidas 

em excesso, sobrepondo-se à ação de agentes antioxidantes. A maior influência dos 

agentes oxidantes resulta em efeitos devastadores, como alterações em estruturas 

lipídicas e dano direto no DNA, configurando-se como um amplificador da resposta 

inflamatória inicial (3).  

A nível tecidual, o desequilíbrio entre proteases e antiproteases está 

diretamente relacionado ao processo de degradação do parênquima pulmonar. O 

excesso de proteases tem sua principal origem junto ao aumento no número de 

macrófagos e neutrófilos ativados em todo o trato respiratório decorrente da reação 

inflamatória. Na DPOC, a produção de anti-proteases é insuficiente, levando à 

degradação do tecido e ao consequente estabelecimento do enfisema pulmonar (2, 9, 

29, 33). 

A severidade da DPOC frequentemente está associada ao estabelecimento do 

enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é definido como o alargamento permanente 

das vias aéreas distais ao bronquíolo terminal, decorrente da destruição da parede 
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alveolar (34, 35). Segundo Barnes (2016) (3), o mecanismo de obstrução característico 

do enfisema está relacionado à redução da capacidade elástica pulmonar e às 

alterações das vias aéreas distais decorrentes da destruição tecidual.  

O quadro pulmonar, invariavelmente, é central na DPOC, mas grande parte do 

impacto que a doença impõe ao indivíduo é decorrente da manifestação das 

comorbidades inerentes ao quadro de inflamação pulmonar. Koblizek e colaboradores 

(2017) (34), em um estudo que avaliou os diferentes fenótipos da DPOC, listaram as 

principais comorbidades encontradas e sua prevalência. Dentre as principais 

comorbidades descritas, as alterações cardiovasculares se destacam (2, 29, 36-40). 

Trinkmann e colaboradores (2019) (40) mostraram que as alterações cardiovasculares 

na DPOC não estão restritas apenas às alterações estruturais e vasculares, uma vez 

que interagem de forma complexa com as alterações respiratórias, e ambas estão 

intimamente ligadas à inflamação sistêmica. A disfunção autonômica cardíaca 

frequentemente está associada às alterações cardiovasculares, e tem sido descrita 

também na DPOC, evidenciando mais uma vez a interação entre os dois sistemas na 

patogenia da doença (27). 

É perceptível o conhecimento atual acerca das características clínicas da 

DPOC, o que possibilita uma estratificação da gravidade da doença. No entanto, o 

mecanismo celular responsável pela inflamação pulmonar neutrofílica, pelo 

remodelamento das vias aéreas e pelo perfil da modulação autonômica cardíaca ainda 

apresenta lacunas.  

 

2.2 Inflamação pulmonar na DPOC 

   

  A DPOC é, fundamentalmente, caracterizada como uma inflamação pulmonar 

persistente e atípica das vias aéreas e do parênquima pulmonar, apesar de ser comum 

a manifestação da doença em todo o trato respiratório (3, 7, 33). A severidade da DPOC 

está relacionada aos sintomas do enfisema pulmonar, causados por uma exacerbação 

da resposta inflamatória, e um desequilíbrio do metabolismo do estresse oxidativo, 

culminando em alterações estruturais e funcionais. O enfisema pulmonar é a principal 

característica da DPOC, e a exposição à fumaça de cigarro é o agente etiológico mais 

importante para o desencadeamento do enfisema pulmonar.  
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         A resposta inflamatória na DPOC envolve células estruturais, principalmente as 

células epiteliais brônquicas, e células inflamatórias, com destaque para macrófagos 

e neutrófilos. O panorama geral da inflamação, desde o contato com o agente nocivo 

até a instalação das alterações estruturais está ilustrado na figura 1. Dessa forma, a 

DPOC é classicamente caracterizada por uma acentuada presença de macrófagos e 

neutrófilos na luz das vias aéreas, somado à ativação de células dendríticas (DCs), 

enquanto na parede de vias aéreas e no parênquima pulmonar encontra-se, em maior 

abundância, macrófagos e linfócitos T e B (29, 41, 42). Da mesma forma, os mediadores 

inflamatórios secretados por essas células, tais como, citocinas, quimiocinas, 

mediadores lipídicos, enzimas proteolíticas e espécies reativas do oxigênio (ERO) são 

igualmente decisivos no desenvolvimento e na evolução do quadro inflamatório na 

DPOC (3, 29, 41). Alguns autores descrevem que fumantes que desenvolveram DPOC 

apresentam uma resposta disfuncional de células do sistema imune inato - 

aumentando a suscetibilidade a infecções por exemplo - ao mesmo tempo em que 

células inflamatórias secretam grandes quantidades de mediadores pró-inflamatórios, 

impossibilitando a resolução da inflamação, e criando um ambiente propício para a 

cronicidade da DPOC (43-45). 
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Figura 1. Panorama da inflamação pulmonar na DPOC. Agentes nocivos inalados ativam as células 
epiteliais e macrófagos alveolares, que disparam a secreção de citocinas e quimiocinas de perfil tipo 1. 
Macrófagos alveolares e neutrófilos liberam proteases, promovendo degradação que resulta na 
destruição da parede alveolar. Células dendríticas representam o link entre a imunidade inata e a 
adaptativa. ROS=espécies reativas de oxigênio; DAMPs=padrões moleculares associados à danos; 
PAMPs=padrões moleculares associados à patógenos; TNF-α=Fator de Necrose Tumoral alfa; 
IL=interleucina; TGF-β=Fator de transformação do crescimento beta; NK=célula Natural Killer; 
Th=Linfócito T helper; Tc=Linfócito T citotóxico; GCS-F= Fator estimulador de colônias de granulócitos; 
IFN-γ= Interferon gama; MMPs= matriz metaloproteases; COPD= Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. (Adaptado de Hikichi et al. J Thorac Dis, 2019). 
 

A resposta imune adaptativa também contribui significativamente no início e na 

evolução do quadro inflamatório da DPOC. Diversos autores evidenciam o aumento 

no número de linfócitos CD4+ e CD8+ no parênquima pulmonar e nas vias aéreas, 

assim como correlacionam esse aumento linfocitário ao nível de destruição alveolar e 

ao agravamento da obstrução ao fluxo aéreo. No entanto, os resultados apresentam 

discrepância em relação ao momento em que essas células se fazem presentes (3, 29, 

33, 47-49). Da mesma forma, a ativação linfocitária pulmonar está correlacionada ao 

aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias, tais como, IFN-γ, TNF, IL-6, IL-

1β e IL-17 (33, 50). O disparo da resposta linfocitária pode ser atribuído à sinalização por 

parte das células epiteliais e brônquicas e dos macrófagos alveolares ao secretar 

CXCL9, CXCL10 e CXCL11. Essas quimiocinas ativam os receptores CXCR3 nas 

células Th1, atraindo-as até o tecido pulmonar e estimulando a secreção de IFN-γ que, 

por sua vez, aumenta a expansão e a migração de mais linfócitos e a produção das 
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mesmas quimiocinas e citocinas (3, 29). A partir do momento em que os linfócitos CD4+ 

secretam CXCL10, controlam também a produção de metaloproteases de matriz 

extracelular (MMP) nas células do epitélio brônquico (9, 51).  

      A imunidade inata tem se apresentado importante no desenvolvimento da 

DPOC. De fato, o envolvimento dos receptores toll-like (TLR) na etiopatogenia da 

DPOC é amplamente reconhecido, com grande destaque para TLR2, TLR4 e TLR9. 

Estudos relataram o aumento da expressão de TLR2 e TLR4 em indivíduos com 

DPOC (52), dados que estão de acordo com os achados em modelo de inflamação 

pulmonar na DPOC in vivo (53-57). Alguns autores têm evidenciado o aumento da 

expressão de TLR9 em modelo de DPOC in vivo, e em biópsias de pulmão de 

indivíduos enfisematosos (58, 59), ao mesmo tempo em que esses receptores estão 

associados aos estímulos para a migração de neutrófilos em direção ao 

microambiente pulmonar, visto que antagonistas de TLR9 foram capazes de reduzir a 

migração de neutrófilos no LBA de animais expostos à fumaça de cigarro (57-59). Ao 

reconhecer padrões moleculares associados a lesão tecidual ou a disfunção celular 

(DAMPs) induzida pela fumaça de cigarro, os TLR2 e TLR4, através da via de 

sinalização da proteína MyD88 e da molécula TIRAP, ativam o fator de transcrição 

NF-κB, o que resulta na síntese de mediadores pró-inflamatórios responsáveis pelo 

desencadeamento e exacerbação da resposta inflamatória pulmonar, que culmina nas 

alterações estruturais pulmonares (60). Apesar da importância dos receptores toll-like 

na gênese da DPOC estar adequadamente estabelecida, a resposta desses 

receptores à fumaça do cigarro – principal fator etiológico da doença – ainda é 

controversa. Apesar disso, em grande parte dos estudos clínicos e experimentais, a 

expressão dos TLRs após a exposição à fumaça de cigarro está aumentada (59-65).  

Como barreira inicial do sistema imunológico, as células epiteliais das vias 

aéreas são ativadas pela fumaça do cigarro e começam a liberar fatores 

imunoregulatórios, como mucinas, defensinas, proteases, eicosanoides e 

citocinas/quimiocinas, como TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-33, CCL2, GM-CSF, CXCL8, e 

TGF-β (3, 9, 66, 67). Esses mediadores apresentam quimiotaxia para macrófagos e 

neutrófilos que invadem o microambiente pulmonar e desencadeiam a perpetuação 

da resposta inflamatória na DPOC. De fato, Barnes (2017) (29) destaca que proteases 

de origem neutrofílica, como a elastase neutrofílica, apresentam potente estímulo à 

produção de muco pelo epitélio das vias aéreas, justificando a inter-relação entre 
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hipersecreção de muco e inflamação neutrofílica em indivíduos com DPOC. Esse 

mesmo autor destaca que a inflamação na DPOC é, fundamentalmente, neutrofílica. 

A origem de DAMPs a partir da exacerbação do estresse oxidativo como 

consequência do contato das estruturas pulmonares com a fumaça de cigarro, 

estimula os TLR dos macrófagos que, por sua vez, secretam altas concentrações de 

mediadores pró-inflamatórios que estimulam a infiltração neutrofílica para o pulmão 

(45, 68). De fato, a ativação dos TLRs após o reconhecimento de DAMPs promovem a 

secreção de LTB4, CXCL1, CXCL5 e CXCL8 pelas células epiteliais e pelos 

macrófagos, que por sua vez estimulam o recrutamento neutrofílico (3, 45). A partir 

dessa infiltração inicial, os neutrófilos se tornam a maior fonte de secreção de CXCL1, 

perpetuando o ciclo de recrutamento e ativação neutrofílica. O aumento do número de 

neutrófilos é encontrado com frequência no escarro e no LBA de pacientes com DPOC 

(69, 70), assim como no LBA de modelos animais (19, 71), e é relacionado a ocorrência de 

exacerbações e ao declínio da função pulmonar (45, 72).  

A intensa migração e acúmulo de neutrófilos na DPOC é determinante, uma 

vez que os neutrófilos são fonte de exacerbada secreção de proteases de membrana, 

causando um desequilíbrio polarizado para atividade proteolítica que é fundamental 

para a progressão da destruição dos alvéolos, e consequentemente para o 

agravamento do enfisema pulmonar (69, 70). Paralelamente, devido a intensa migração 

de neutrófilos para o pulmão, tem sido reportado que alguns neutrófilos são capazes 

de induzir apoptose (72, 73). Dessa forma, esses neutrófilos apoptóticos são fonte de 

DAMPs, uma vez que as funções fagocíticas e de remoção de “debris” celulares pelos 

macrófagos e células dendríticas também se encontram prejudicadas. Essa 

sinalização celular é a responsável pela retroalimentação positiva do ciclo inflamação-

reparação característico da DPOC. Além disso, o estresse oxidativo produzido pela 

fumaça de cigarro associado a fatores endógenos tais como a exacerbação da 

secreção de proteases, é responsável pela perpetuação da resposta pró-oxidante em 

pacientes enfisematosos, e alguns autores tem reportado que esse fenômeno é o que 

garante a destruição dos alvéolos, ainda que o paciente cesse de fumar (74, 75).  

Quanto aos macrófagos, estudos clínicos e experimentais demonstram um 

aumento da frequência desse tipo de célula nas vias aéreas, parênquima pulmonar, 

LBA e no escarro de pacientes com DPOC (3, 29, 76, 77). Esse aumento da frequência de 

macrófagos está associado a capacidade das quimiocinas CCL2 e CXCL1 (76) de atrair 
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monócitos para o ambiente pulmonar (77). Na DPOC, o número aumentado de 

macrófagos nos LBA e no tecido pulmonar é responsável pela secreção de IL-1β, IL-

6, CXCL1, CXCL8, CCL2, e TNF, pelo desequilíbrio entre proteínas pro- e 

antioxidantes, e pela secreção aumentada de proteases (78, 79). Duas características 

marcantes dos macrófagos são sua diversidade e plasticidade, que são influenciadas 

pelo estímulo que recebem em seu microambiente, podendo ter potencial para 

expandir ou suprimir a inflamação (80). A ativação clássica dos macrófagos, 

desencadeada por estímulos patogênicos ou por citocinas, como IFN-γ e TNF-α, e 

fatores de estimulação, como o GM-CSF, os polariza para o perfil M1. Esse fenótipo 

apresenta grande capacidade de apresentação antigênica, altos níveis de secreção 

de citocinas pró-inflamatórias e, em especial, a secreção de IL-12, responsável por 

amplificar a resposta Th1 através da estimulação de linfócitos T CD4+ (81, 82). As 

funções “tecido-protetoras” ou reparadoras dos macrófagos são atribuídas ao perfil 

M2. Arora e colaboradores (2017) (80) ressaltam que suas características específicas 

são alta secreção de IL-10 e concentração reduzida de IL-12 e IL-23. Outros estudos 

ressaltam ainda a reparação do tecido danificado através da estimulação da secreção 

de TGF-β pró-fibrótico; estímulo de angiogênese; eliminação de debris celulares 

mediando o clearance local (83-86). Atualmente, é fato que a exposição à fumaça de 

cigarro altera esse pleiotropismo inerente aos macrófagos alveolares e que essa 

influência tem um papel central no desenvolvimento e na evolução da DPOC. Chana 

e colaboradores (2014) (87) identificaram que pacientes com DPOC apresentam uma 

tendência à polarização M1, com alta atividade pró-inflamatória.  Em contrapartida, 

Shaykhiev e colaboradores (2009) (86), ao analisarem a expressão de macrófagos 

alveolares e de genes ligados à cada um dos perfis, encontraram que a expressão 

dos genes ligados ao perfil M1 estava reduzida, enquanto a expressão dos genes 

referentes ao perfil M2 estava aumentada, fato que contribuiria para o remodelamento 

inadequado do tecido pulmonar.  

        Os neutrófilos e a intensa ativação de macrófagos na DPOC também são 

cruciais para o desenvolvimento das alterações estruturais pulmonares características 

do enfisema pulmonar (88-90). Essas alterações se devem a secreção exacerbada de 

proteases, como por exemplo a elastase de matriz extracelular, principalmente 

oriunda de neutrófilos. Hao e colaboradores (2019) (88) encontraram aumento da 

expressão da elastase neutrofílica e da metaloprotease MMP-12 em neutrófilos, tanto 
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no pulmão quanto no sangue de pacientes, com DPOC. Vale ressaltar que o aumento 

da expressão de elastase neutrofílica está associada tanto à severidade da doença 

quanto à ocorrência de exacerbações inflamatórias. Embora alguns autores aleguem 

que a participação de macrófagos no desequilíbrio oxidativo seja mais discreto (91), 

essas células na DPOC se destacam por apresentarem capacidade fagocítica 

reduzida, permitindo a existência de fontes oxidativas provenientes de patógenos, e 

pela produção significativa de proteinases que degradam o tecido pulmonar, como a 

MMP-9 (92-94). 

       Existe uma correlação importante envolvendo proteínas sinalizadoras e fatores 

de transcrição responsáveis pela síntese de mediadores inflamatórios capazes de 

modular o enfisema pulmonar. Karimi e colaboradores (2006) (95) mostraram que a 

exposição à fumaça de cigarro ativa macrófagos alveolares de pacientes com DPOC, 

através do TLR-4, o que justificaria o agravamento do quadro clínico da DPOC, pois 

após a ativação do TLR-4 ocorre a transdução de sinal via fator de transcrição nuclear 

NF-κB, e, consequentemente, elevação da concentração da citocina pró-inflamatória 

IL-8 (96, 97). O NF-ĸB tem um papel crucial na transdução do sinal no macrófago alveolar 

e na célula epitelial de pacientes com DPOC (98). Nesse mesmo contexto, Lixuan e 

colaboradores (2010) (99) demonstraram que a inibição de NF-ĸB reduziu 

significativamente a concentração de IL-8 no LBA de animais expostos à fumaça de 

cigarro. Outra via de sinalização importante envolve a ativação do fator de transcrição 

STAT-3 (100) para a síntese de quimiocinas pró-inflamatórias, tais como CXCL-1, 

CXCL-9 e CCL2 secretadas por macrófagos alveolares e células epiteliais de animais 

expostos à fumaça de cigarro (101). Ainda no tocante à sinalização celular envolvendo 

STAT3, existe uma família de proteínas sintetizadas após a transcrição gênica 

dependente de STAT3, que esses autores sugerem apresentar habilidade de regular 

negativamente os mediadores pró-inflamatórios oriundos da ativação deste fator de 

transcrição. Esse sistema é formado por um conjunto de proteínas com notável 

capacidade supressora da sinalização de citocinas pró-inflamatórias (SOCS). Alguns 

estudos apontam que a expressão de SOCS3 está diretamente relacionada tanto com 

a fibrose pulmonar em pacientes enfisematosos quanto em modelos experimentais de 

doença inflamatória crônica (102, 103). Além disso, esses mesmos autores indicam que 

a redução da atividade supressora de SOCS3 sobre as citocinas pró-inflamatórias, 

também se reflete na síntese de colágeno pelos fibroblastos (102, 103). 
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2.3 Estresse oxidativo na DPOC 

 

         Além da presença de inúmeras substâncias pró-oxidantes na fumaça de cigarro, 

com destaque para as espécies reativas de oxigênio, e de fatores associados à lesão 

tecidual, a presença de grande quantidade de macrófagos e neutrófilos ativados nas 

vias aéreas secretando quantidades exacerbadas de mediadores pró-inflamatórios e 

apresentando desequilíbrio no balanço de agentes pró- e antioxidantes também é 

responsável pelo início e progressão do estresse oxidativo observado no paciente 

enfisematoso (104, 105). Por esse motivo, o estresse oxidativo desempenha papel de 

grande destaque na etiopatogenia da DPOC. De fato, alguns autores têm descrito que, 

em pacientes enfisematosos, as células epiteliais, as células da musculatura lisa 

brônquica e as células inflamatórias apresentam disfunções mitocondriais que 

culminam em maior produção de EROs, que tem como alvos moleculares os lipídeos, 

as proteínas e o DNA (104-106). O aumento da produção de EROs está intimamente 

relacionado à resposta inflamatória, e é estimulado por citocinas como TNF-α, IL-1 e 

IFN-γ (104). Em conjunto, os trabalhos acima citados descrevem que a inflamação e o 

estresso oxidativo pulmonar na DPOC é um processo sincronizado que culmina na 

cronicidade e na progressão da doença.  

        Dentre as proteínas que participam do metabolismo do estresse oxidativo e que 

apresentam alteração na DPOC, a catalase (CAT) e a superóxido dismutase (SOD) 

merecem destaque pois são importantes marcadores do desequilíbrio entre proteínas 

pró- e antioxidantes (3, 107). De fato, alguns autores têm mostrado que essas duas 

enzimas antioxidantes se apresentam com atividade catalítica reduzida em pacientes 

enfisematosos (107, 108) e na DPOC in vivo (109). O controle do nível de estresse oxidativo 

realizado por essas enzimas se deve ao efeito da catalase degradar a grande 

quantidade de H2O2 secretado pelas células epiteliais e pelos neutrófilos ativados no 

pulmão, ao mesmo tempo em que a SOD catalisa a dismutação do superóxido, 

protegendo o pulmão do ataque pró-oxidante proveniente de células epiteliais, 

macrófagos e neutrófilos. Assim, a redução da expressão e da atividade da catalase 

e da SOD associada ao aumento da peroxidação lipídica representam o desequilíbrio 

do metabolismo do estresse oxidativo na DPOC (3, 29, 107-109). A peroxidação lipídica é 

o processo através do qual as EROs agridem os ácidos graxos polinsaturados dos 

fosfolipídeos das membranas das células, desintegrando-as e permitindo assim, a 
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entrada de EROs nas estruturas intracelulares (110), resultando em diversos efeitos 

deletérios dos peróxidos lipídicos associados à gravidade da DPOC, tais como ruptura 

das membranas celulares (bombas NA+/K+ e Ca2+/Mg2+), mutações do DNA, oxidação 

de lipídeos insaturados; formação de resíduos químicos como o malondialdeído 

(MDA), e principalmente comprometimento dos componentes da matriz extracelular 

(proteoglicanos, colágeno e elastina) (91, 111).  

     A relação entre o estresse oxidativo e a resposta inflamatória é estreita. Vias 

importantes de sinalização da resposta imune à fumaça de cigarro são sensíveis a 

esse desbalanço oxidativo, como por exemplo a via do fator de transcrição NF-κB 

responsável pela transcrição gênica de mediadores pró-inflamatórios. Atualmente, 

considera-se que o contato inicial das células epiteliais brônquicas com a fumaça de 

cigarro seja suficiente para promover a ativação do NF-κB e a secreção de citocinas 

tais como, TNF-α, IL-6 e IL-8 (112).  

       Embora a DPOC seja uma inflamação pulmonar crônica com a participação de 

diversos tipos celulares e a secreção de mediadores pró-inflamatórios, apenas 

algumas proteínas são consideradas marcadores sistêmicos da DPOC. Franciosi e 

colaboradores (2006) (113) destacaram que os níveis plasmáticos de TNF e o número 

total de neutrófilos e a quantidade de IL-8 na secreção produzida no pulmão 

representam os melhores marcadores da doença e de sua evolução, refletindo a 

importância da participação dessas citocinas da DPOC.  

         Toda a complexidade da DPOC envolvendo o estresse oxidativo associado à 

resposta inflamatória, e a deficiência do seu controle pelo sistema antioxidante impõe 

barreiras ao tratamento farmacológico atual, promovendo o agravamento do quadro e 

reduzindo possibilidades para a melhora do prognóstico da doença. 

 

2.4 Modulação autonômica cardíaca na DPOC 

  

 O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) é responsável pelo controle e regulação 

de inúmeros processos fisiológicos. A sua integridade e funcionalidade permite a 

manutenção de um estado de compensação e estabilidade do sistema fisiológico 

diante de situações e agentes estressores.  

 O SNA é composto principalmente pelo sistema nervoso simpático (SNS) e 

parassimpático (SNP) que, em associação, definem o funcionamento visceral do 
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organismo. Os dois sistemas que compõem o SNA são estruturalmente e 

funcionalmente diferentes, mas atuam sinergicamente na manutenção da 

homeostasia (114). Ao SNS, de forma geral, são atribuídas as respostas de “luta ou 

fuga”, em que prepara o indivíduo para o máximo estado de alerta; enquanto ao SNP 

atribui-se as respostas de “descanso e recuperação”. Apesar da tradicional 

abordagem sinérgica do SNA, a maioria das estruturas inervadas pelos sistemas 

simpático e parassimpático possuem características particulares e respostas 

específicas a cada um desses estímulos.  

 O sistema cardiovascular é diretamente regulado pela ação sinérgica dos 

sistemas nervosos simpático e parassimpático. A dinâmica não-linear do SNA 

influencia a frequência cardíaca e a pressão arterial com o intuito de fornecer 

adaptações fisiológicas às perturbações sofridas pelo sistema cardiovascular (115). 

Essa dinâmica e capacidade de adaptação do sistema cardiovascular pode ser 

avaliada e mensurada, e reflete diretamente o perfil de atuação do SNA. A relevância 

clínica da possibilidade de avaliar a atuação do SNA e correlacioná-la à integridade 

das funções fisiológicas foi inicialmente notada em 1965, por Hon e Lee (116) e foi 

denominada Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) (14, 116). Na década de 1980, 

a importância clínica da VFC foi confirmada quando foi associada à forte predição de 

mortalidade pós eventos cardíacos (117, 118). Atualmente, a VFC é considerada uma 

importante ferramenta sensível e não-invasiva de avaliação do SNA. Corresponde a 

um reflexo das mudanças entre dois batimentos cardíacos consecutivos (intervalo R-

R), consequência da intervenção simultânea e recíproca dos sistemas simpático e 

parassimpático no coração, cuja análise possibilita a determinação do perfil de 

influência dos dois sistemas (14, 119, 120). 

 Atualmente, a determinação do perfil autonômico da DPOC é ainda 

inconsistente com às alterações observadas durante o desenvolvimento da doença. 

Inúmeros estudos experimentais e clínicos verificaram a presença do predomínio 

parassimpático, através da ação preponderante do nervo vago, enquanto outros 

autores reportam que o SNS é predominante. Em estudos clássicos, Volterrani e 

colaboradores (1994) (121) e Malliani e colaboradores (1996) (122) investigaram a 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) de pacientes com DPOC para verificar a 

presença de disfunções autonômicas. Esses autores descrevem um maior estímulo 

das fibras vagais aferentes, induzindo uma sobreposição dos mecanismos 
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parassimpáticos, ao mesmo tempo em que observaram uma responsividade reduzida 

ao estímulo simpático, e dessa forma configurando uma importante alteração do 

balanço autonômico. Nesse mesmo sentido, Kabbach e colaboradores (2017) (123) 

reportaram uma hiperatividade parassimpática em pacientes enfisematosos que foi 

associada à uma exacerbação da DPOC. Além disso, esses mesmos autores 

descreveram uma correlação negativa entre a influência simpática e a percepção de 

dispneia, sugerindo que uma maior modulação do SNS facilitaria o fluxo de ar e 

reduziria a obstrução das vias áreas característica da DPOC.  

Em contrapartida, Chhabra e colaboradores (2014) (27) avaliaram pacientes com 

DPOC estável e encontraram predominância simpática ao avaliarem a VFC. Esses 

mesmos autores, correlacionaram a VFC com o estado de inflamação sistêmica 

característica da doença e uma redução global da capacidade física dos indivíduos 

envolvidos. Em 2001, Heindl e demais autores (124) publicaram um estudo que 

evidenciou que o quimiorreflexo estimulado pela hipóxia característica de pessoas 

com falência respiratória crônica, englobando pacientes com DPOC, ativa a 

modulação simpática. Nesse estudo, o perfil traçado foi de uma hiperestimulação 

simpática, que leva a importantes consequências para a função e circulação 

pulmonar, função muscular local, falência cardíaca direita e, consequentemente, no 

prognóstico da doença em questão. Em um amplo estudo de revisão, Van Gestel, 

Kohler e Clarenbach (2012) (125) apresentaram vários aspectos da DPOC que 

evidenciam e atestam a ocorrência de uma hiperatividade simpática. Para estes 

autores, características etiopatológicas da doença, como a presença de hipóxia, do 

estresse oxidativo, da inflamação exacerbada e basal, assim como a baixa resistência 

à atividade física justificariam o perfil simpático predominante, mas perceberam que 

os dados da literatura ainda são insuficientes para estabelecer esse fato. 

 Ao analisarmos os estudos existentes, a inconstância de resultados 

relacionados ao perfil autonômico na DPOC pode ser atribuída à heterogeneidade de 

fenótipos existentes, a dificuldade para estratificá-los adequadamente e o 

envolvimento de pacientes estáveis ou não nas pesquisas. Além dos dados 

encontrados evidenciando predomínio simpático ou parassimpático na DPOC, alguns 

artigos descreveram ainda uma redução global da complexidade do SNA, refletida 

pela redução simultânea da influência simpática e parassimpática e consequente 

redução da VFC (115, 126, 127). 
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 A importância de se traçar o perfil de disfunções autonômicas na DPOC é 

especialmente relevante tendo em vista que o SNA controla diversas funções do 

sistema respiratório, como o tônus vascular e da musculatura lisa das vias aéreas, e 

a capacidade de produção e secreção de muco por parte das glândulas submucosas 

do epitélio do trato respiratório (128). A presença de receptores muscarínicos na 

musculatura lisa dos brônquios, faz com que o estímulo parassimpático cause 

broncoconstrição das vias aéreas periféricas, ao mesmo tempo em que a 

sensibilização - por mediadores inflamatórios, por exemplo - da inervação aferente 

das vias aéreas que dispara a tosse, demonstra a importância clínica da influência 

autonômica na DPOC (29, 119), influenciando diretamente o fluxo aéreo nos pulmões e 

a ocorrência da obstrução característica da doença. Atualmente, o caráter sistêmico 

e complexo da DPOC está bem estabelecido, com a descrição de inúmeras alterações 

em vários níveis e afetando diversos sistemas em quem desenvolve a doença. A 

presença de disfunções autonômicas influencia não apenas o surgimento ou 

agravamento dos sintomas respiratórios, mas também é determinante para a 

manifestação de sintomas não locais, como a reduzida capacidade física e a 

manifestação e perpetuação de um estado inflamatório sistêmico basal (125, 128). 

 A relação entre o sistema imune e o sistema nervoso autônomo, originalmente 

considerados independentes um do outro, atualmente está bem estabelecida. O 

sistema neuroimune correspondendo à atuação mútua dos dois sistemas, atua de 

forma a manter a homeostase ao mesmo tempo em que regula a resposta inflamatória 

durante o curso de condições patológicas, como na DPOC, por exemplo (129). A 

descrição do reflexo anti-inflamatório indicou uma via neural que monitora e ajusta 

reflexamente a resposta inflamatória. O eixo pituitária-hipotálamo no Sistema Nervoso 

Central (SNC) é ativado pela presença de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e 

IL-1. Em sequência, a atividade eferente do nervo vago aumenta a secreção de 

acetilcolina que se liga à receptores nicotínicos nas células inflamatórias, com 

destaque para os macrófagos teciduais, inibindo a secreção de citocinas pró-

inflamatórias (130). Como a ACh é o principal neurotransmissor parassimpático, esse 

mecanismo ficou conhecido como Via Colinérgica Anti-inflamatória (CAIP – do inglês, 

Cholinergic Anti-inflammatory Pathway). Atestando a importância da CAIP na resposta 

inflamatória, diversos estudos experimentais evidenciaram que a estimulação, elétrica 

ou farmacológica, do nervo vago e o consequente aumento na secreção de ACh, 
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reduz a resposta inflamatória (131-134). Ao mesmo tempo, a vagotomia exacerba a 

resposta inflamatória, promovendo o aumento da secreção de citocinas inflamatórias, 

como TNF, IL-1 e IL-6 (135-138). 

 Em relação à DPOC, a investigação do papel da ACh é especialmente 

relevante, uma vez que há indícios de maior atividade parassimpática na patogênese 

da doença e manifestação de seus sintomas clínicos mais comuns, como a obstrução 

ao fluxo de ar e hipersecreção de muco. A ACh, derivada das terminações nervosas 

parassimpáticas ou de células não-neuronais, como as células do epitélio brônquico, 

apresenta seu efeito anti-inflamatório ao se ligar ao receptor α7nACh (α7nAChR), 

especialmente localizado em macrófagos, mas podendo ser expresso também em 

neutrófilos e linfócitos (129, 139). A dependência do efeito colinérgico anti-inflamatório ao 

α7nAChR foi testada em experimentos com animais knock out para esse receptor, nos 

quais sua ausência conferiu uma resposta inflamatória exacerbada em animais em 

sepse induzida por Lipopolissacarídeo (LPS) (134). Em 2017, Yang e colaboradores (140) 

estimularam farmacologicamente o receptor α7nAChR, o que promoveu importante 

deacetilação de histonas, reduzindo a ativação do fator de transcrição NF-κB e a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, reafirmando o papel central desse receptor 

no reflexo colinérgico anti-inflamatório. No entanto, há uma lacuna nos estudos ao não 

abordarem os aspectos funcionais e clínicos para avaliar se o estímulo vagal, ao 

reduzir a resposta inflamatória, simultaneamente exerce influência na obstrução ao 

fluxo de ar, ao estímulo de tosse ou de produção de muco. 

 Apesar do crescente interesse no potencial terapêutico ao abordar o perfil 

autonômico na DPOC, principalmente em relação à influência que pode exercer na 

modulação da resposta inflamatória desta doença, o conhecimento sobre o tema e 

seu reflexo clínico ainda é incipiente e conflitante.   

 

2.5 Modelos in vivo de DPOC e da exacerbação da DPOC  

 

 O uso de modelos experimentais para a investigação dos mecanismos 

fisiopatológicos da DPOC é amplamente empregado, e é importante ressaltar que a 

exposição à fumaça de cigarro é o principal fator etiológico da DPOC (2, 3, 6, 9). Nesse 

sentido, a determinação da espécie adequada e do protocolo de indução da DPOC in 

vivo são fundamentais. Assim, o camundongo C57Bl/6 e a inalação de fumaça de 
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cigarro constituem um modelo experimental de DPOC que apresenta resposta 

inflamatória local (pulmão) e sistêmica, predominantemente neutrofílica, e com 

secreção de citocinas e proteases no microambiente pulmonar que causam 

alargamento alveolar e destruição do parênquima pulmonar (141-143). Além disso, a 

exposição à fumaça de cigarro pode alterar a mecânica respiratória refletida no 

aumento da resistência ao fluxo de ar e na redução da complacência pulmonar (143). 

Essas alterações na estrutura e função do pulmão definem a fidedignidade do modelo 

in vivo de DPOC às manifestações clínicas observadas em pacientes enfisematosos 

(141, 142, 144, 145).  

        Vale ressaltar que existem outros modelos in vivo de indução da DPOC que 

não se utilizam da exposição à fumaça de cigarro. A administração de elastase, por 

exemplo, é capaz de reproduzir a destruição do parênquima pulmonar (145-147). Em 

contrapartida, esse modelo in vivo de DPOC não apresenta o processo inflamatório 

caracterizado por infiltração de neutrófilos, edema pulmonar e secreção de citocinas 

pró-inflamatórias e proteases no pulmão. Dessa forma, vários autores têm mostrado 

que é possível induzir alterações pulmonares que se assemelham apenas à uma 

característica da DPOC utilizando agentes nocivos diferentes da fumaça de cigarro, 

ou associando a ela (141, 143, 148). 

         O tempo de exposição à fumaça de cigarro também é uma variável importante 

para a indução da DPOC (142). De fato, diversos autores mostram que o tempo de 

exposição à fumaça de cigarro interfere na gravidade da doença, uma vez que pode 

determinar a intensidade do influxo de células inflamatórias, o aumento da secreção 

de citocinas pró-inflamatórias no parênquima pulmonar e nas vias aéreas, a 

hipersecreção de muco, o remodelamento pulmonar, e a consequente piora da função 

pulmonar (8, 48, 144).  

  Nesse sentido, alguns autores têm definido que os períodos de curto prazo de 

exposição ao agente etiológico capazes de iniciar uma resposta imune e inflamatória 

variam de 1 dia a 4 semanas, período em que é possível observar o infiltrado 

neutrofílico, o edema pulmonar, e a secreção de algumas citocinas pró-inflamatórias 

(8, 149-151). Dessa forma, ainda não é evidente um expressivo alargamento alveolar, nem 

a destruição do parênquima alveolar. Por esse motivo, a inflamação pulmonar à curto 

prazo não apresenta significativa alteração da mecânica respiratória. É possível 

especular que após esse curto e limitado período de exposição à fumaça de cigarro 
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nos modelos in vivo, a inflamação pulmonar aguda não se exacerbe e tende a se 

resolver. Por outro lado, é possível observar a instalação das alterações crônicas da 

DPOC em um período que varia de 8 a 24 semanas de exposição à fumaça de cigarro 

(141, 142, 144, 152, 153). Nesse sentido, Ito e colaboradores (2019) (152) encontraram 

alterações estruturais permanentes decorrentes do enfisema e do remodelamento 

tecidual desordenado que refletiram na mecânica pulmonar a partir da oitava semana 

de exposição à fumaça de cigarro.   

Outro ponto importante no modelo in vivo de DPOC é a capacidade de induzir 

exacerbação dos sintomas da inflamação pulmonar. Clinicamente, as infecções por 

vírus e bactérias são as principais causas de exacerbação da DPOC (2, 154-157). Essa 

condição é caracterizada pela intensa destruição do parênquima pulmonar e aumento 

exagerado do remodelamento das vias aéreas. Além disso, há uma alteração 

exacerbada no metabolismo do estresse oxidativo que ocasiona um aumento 

expressivo da atividade de enzimas pró-oxidantes (158-160). Essa combinação de 

intenso remodelamento das vias aéreas e secreção aumentada de agentes pró-

oxidantes com ação proteolítica caracteriza a exacerbação da DPOC (161, 162). Nesse 

contexto, indivíduos com DPOC apresentam intensa infiltração neutrofílica e secreção 

elevada de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias no escarro, no LBA e no tecido 

pulmonar, associada ao aumento da produção de muco e a piora da mecânica 

respiratória (143, 150, 162). Nesse mesmo sentido, Aaron e colaboradores (2001) (163) e 

Crooks e colaboradores (2000) (164) reportaram um aumento do infiltrado neutrofílico 

assim como da concentração de TNF-α, IL-6, IL-8, e LTB4 no escarro de pacientes 

enfisematosos durante a exacerbação da DPOC.  

Dentre os modelos experimentais de exacerbação da DPOC que desenvolvem 

formas da doença mais similar ao que acontece clinicamente em indivíduos durante 

uma exacerbação, a exposição de camundongos C57Bl/6 a alguns vírus atenuados 

ou competentes, ex. vírus Influenza, ou ao lipopolissacarídeo de bactérias gram-

negativas tem se destacado. De fato, a maioria desses estudos evidenciou que a 

infecção viral potencializa a resposta inflamatória e o remodelamento das vias aéreas 

frente à fumaça de cigarro (148, 165, 166).  

Com relação ao período de exposição à fumaça de cigarro, Cervilha e 

colaboradores (2019) (49) demonstraram que o aumento exacerbado de linfócitos CD4+ 

e CD8+, e também de fatores de transcrição envolvidos com a inflamação pulmonar 



21 
 

 
 

na DPOC, tais como o NF-κB e o STAT3 são observados a partir de 12 semanas de 

exposição à fumaça de cigarro em associação ao LPS de Escherichia coli. No entanto, 

outros estudos encontraram um aumento significativo do número de macrófagos, 

neutrófilos e linfócitos CD8+ acompanhado da exacerbação da secreção de citocinas 

pró-inflamatórias assim como do remodelamento das vias aéreas em camundongos 

expostos à fumaça de cigarro em um período significativamente mais curto de 

exposição (148, 167). Kobayashi e cols. (2013) (167), além de evidenciarem o aumento do 

infiltrado inflamatório, identificaram um desequilíbrio entre a atividade de proteases 

(MMP-9) e anti-proteases (TIMP-1) no tecido pulmonar dos animais expostos, 

indicando possíveis mecanismos responsáveis pela lesão tecidual após curto período 

de exposição à fumaça e LPS. Por fim, ao avaliarem macroscopicamente o tecido 

pulmonar através de exames de imagem, evidenciaram grave progressão do enfisema 

nos animais submetidos à fumaça de cigarro e exacerbados com LPS.  

A associação da fumaça de cigarro a um agente infeccioso, como o vírus 

Influenza ou material bacteriano, como o LPS é determinante. Isso se deve ao fato de 

que o perfil inflamatório encontrado em animais submetidos à exposição de fumaça 

de cigarro e posteriormente infectados com LPS é diferente dos animais expostos aos 

dois agentes separadamente (149, 150, 168). Esses resultados merecem atenção, uma vez 

que sugerem que a infecção viral ou bacteriana pode exacerbar a resposta 

inflamatória na DPOC mesmo com períodos curtos de exposição ao cigarro. 

É relevante ressaltar que apesar da fidedignidade dos modelos in vivo de 

DPOC, não existem muitos estudos com o objetivo de caracterizar a inflamação 

pulmonar e o grau de remodelamento das vias aéreas em um curto período (dias, < 1 

semana) de exposição à fumaça de cigarro seguida de infecção pulmonar. O 

preenchimento dessa lacuna pode contribuir para a compreensão dos efeitos agudos 

do cigarro associados a uma infecção, e se esses efeitos contribuem para a 

cronificação da DPOC quando não há descontinuidade da exposição à fumaça de 

cigarro.   

Por fim, a escolha de modelos experimentais adequados capazes de reproduzir 

as manifestações clínicas da DPOC são fundamentais para o estudo do mecanismo 

de ação de novas terapias antiinflamatórias; e dentre essas terapias de controle da 

inflamação pulmonar, o exercício físico aeróbico apresenta importante potencial.   
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2.6 Treinamento físico aeróbico na DPOC 

 

Atualmente, a terapia farmacológica baseia-se na administração de 

broncodilatadores e corticosteróides, visando a amenização dos sintomas, a redução 

da frequência de exacerbações e a melhora da qualidade de vida (2, 11). O uso de 

broncodilatadores visa reduzir o tônus da musculatura lisa das vias aéreas, otimizando 

o fluxo expiratório em pacientes com DPOC através da melhora de parâmetros 

espirométricos, principalmente o volume expiratório forçado no primeiro segundo 

(VEF1). As classes de broncodilatadores mais utilizadas são os beta-agonistas, 

anticolinérgicos e inibidores de fosfodiesterase, que apesar de eficientes no 

relaxamento da musculatura lisa brônquica ainda apresentam efeitos colaterais 

importantes (2). Nesse mesmo sentido, a classe de corticosteroides inaláveis é 

amplamente empregada, apesar de sua eficácia controversa. De fato, alguns autores 

têm descrito que modelos experimentais de DPOC e estudos clínicos com pacientes 

tabagistas apresentam uma resposta limitada à corticoterapia, além de não atenuarem 

o declínio da função pulmonar e a ocorrência de comorbidades ao longo do curso da 

doença (169, 170).  

Por esse motivo a DPOC segue até os dias de hoje sem tratamento 

farmacológico seletivo para a doença capaz de atenuar de forma significativa a 

inflamação pulmonar e principalmente o remodelamento das vias aéreas (2). Dessa 

forma, existe a necessidade de terapias que auxiliem na reabilitação pulmonar do 

paciente através do controle das manifestações clínicas e na evolução da doença. 

Dentre as terapias de reabilitação pulmonar, o treinamento físico aeróbio (TFA) tem 

se destacado como importante recurso terapêutico no controle de doenças 

inflamatórias crônicas, incluindo a asma e a DPOC.  

A reabilitação pulmonar foi definida em 2013 a partir de um consenso entre a 

Sociedade Torácica Americana e a Sociedade Respiratória Europeia, como uma 

abrangente intervenção baseada em uma avaliação minuciosa do paciente, seguida 

pela elaboração de uma terapia personalizada que inclui o treinamento físico, 

orientação de comportamento delineado para promover uma adesão à longo prazo a 

práticas que melhoram a saúde de pessoas portadoras de doenças respiratórias 

crônicas (171). Com isso, a importância do exercício físico na abordagem ao paciente 

com DPOC tomou proporção de destaque. 
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Atualmente, é conhecido que a DPOC dispara um ciclo de deterioração da 

resistência física, limitação/obstrução ao fluxo aéreo, ansiedade e isolamento social, 

condições estas que podem ser amenizadas através do treinamento físico. Mais do 

que isso, a realização de programas de treinamento físico aeróbico, considerados o 

pilar da reabilitação pulmonar, levam à redução na frequência de hospitalizações, 

diminuindo, inclusive, o impacto econômico imposto pela doença (171, 172).  

Ao analisar os dados atuais disponíveis na literatura, é possível observar que o 

TFA, prescrito individualmente e sob orientação, é benéfico para pacientes com DPOC 

independentemente da idade, do gênero, do nível de dispneia e da severidade da 

doença, sendo recomendado a todos (171-173). A influência clínica do TFA engloba a 

redução da percepção de dispneia, a adequação da frequência cardíaca de 

recuperação e redução da disfunção muscular presente na DPOC, sendo que não há 

evidências estritas relacionando essas melhoras globais com a mudança de 

parâmetros funcionais pulmonares, como a adequação do VEF1, ilustrando o caráter 

sistêmico da influência do TFA na etiopatologia da DPOC (172-176), ilustrado na figura 

2. Em 2006, Garcia-Aymerich e colaboradores (177) publicaram um amplo estudo 

demonstrando que a prática de níveis moderados a altos de exercícios físicos por 

fumantes reduziu o declínio da função pulmonar, mantendo melhores os índices de 

VEF1 e CVF (capacidade vital forçada) quando comparados à fumantes inativos ou 

que realizavam baixo nível de atividades físicas. 
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Figura 2. Distribuição dos efeitos inflamatórios induzidos pela fumaça do cigarro do sistema respiratório 
para o sangue e endotélio, SNC, tecido cardíaco, músculos e o potencial efeito imunoregulador do 
treinamento físico. BHE=barreira hemato-encefálica; TLR=toll-like receptor; DAMP= padrão molecular 
associado à danos; TFA=treinamento físico aeróbio. (Imagens obtidas em https://smart.servier.com/; 
adaptado de Madani et al. J Inflam Res, 2018 (178)). 

 

Considerando que a disfunção muscular e a baixa resistência à atividade física, 

associada à percepção de dispneia, constituem as manifestações com maior impacto 

clínico e na qualidade de vida do paciente com DPOC, é crescente o interesse na 

caracterização ideal do programa de treinamento físico na DPOC, assim como na 

descrição dos mecanismos fisiológicos envolvidos. Paralelamente, é conhecido o fato 

de que o estado inflamatório basal e o estresse oxidativo presentes na DPOC 

contribuírem negativamente sobre a disfunção muscular e as consequências dela (179). 

Nesse contexto, o potencial anti-inflamatório e antioxidante do TFA surge como 

importante ferramenta. 

Atualmente, diversos estudos destacam o efeito protetor do exercício físico, 

correlacionando-o à sua característica anti-inflamatória com implicações clínicas 

relevantes, tais como o aumento da resistência à atividade física, a redução da 

dispneia, e ao aumento da força muscular. Toledo-Arruda e colaboradores (2017) (16) 

investigaram a capacidade do TFA em modular es respostas oxidativas e inflamatórias 

em um modelo animal de exposição à fumaça, e perceberam que, após alcançar o 
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condicionamento físico, o exercício os protegeu do desenvolvimento do enfisema 

pulmonar. Neste estudo, o exercício foi capaz de inibir o desenvolvimento do enfisema 

ao reduzir o estresse oxidativo local, assim como a secreção de citocinas pró-

inflamatórias e aumentou a secreção de IL-10, com caráter anti-inflamatório e 

reparador. Menegali e colaboradores (2009) (180) também avaliaram o efeito do TFA 

sobre o perfil oxidativo pulmonar em animais expostos à fumaça de cigarro e 

verificaram uma melhora parcial do perfil, o que eles atribuíram ao declínio da 

produção de radicais livres e ao aumento da produção de marcadores antioxidantes, 

como SOD e CAT, nos animais que passaram pelo treinamento físico. O efeito 

preventivo do TFA também foi investigado, conseguindo inibir o desenvolvimento do 

enfisema pulmonar ao reduzir significativamente a produção de EROs e a presença 

de 8-isoprostano no tecido, assim como aumentou os níveis de enzimas antioxidantes, 

como SOD e glutationa peroxidase, ao mesmo tempo em que estimulou a expressão 

de TIMP1 e IL-10 nas células inflamatórias (18, 32). 

Gleeson e colaboradores (2011) (181) destacaram que os atuais estudos a 

respeito do potencial anti-inflamatório do exercício físico têm focado três mecanismos 

principais: o primeiro, referente à capacidade do TFA em reduzir o acúmulo de tecido 

adiposo visceral - importante gatilho para inflamação sistêmica e de grande relevância 

em doenças crônicas metabólicas; o segundo destaca o aumento da produção e da 

secreção de citocinas anti-inflamatórias durante a contração muscular esquelética 

(miocinas); e o terceiro mecanismo envolve a redução da expressão de TLRs na 

superfícies de monócitos e macrófagos e a consequente supressão de sua cascata 

imunológica pró-inflamatória. Na DPOC, o aumento na secreção de citocinas anti-

inflamatórias e a redução na expressão de TLRs pelo TFA são especialmente 

interessantes, e explicariam, ao menos em parte, os efeitos benéficos da realização 

do mesmo nos programas de reabilitação por indivíduos que desenvolvem a DPOC. 

Durante a execução de um exercício físico com uma carga adequada, os níveis 

séricos de IL-6 aumentam de forma acentuada e estão associados ao aumento dos 

níveis de citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo a IL-10, assim como ao 

aumento da secreção de cortisol pelas glândulas adrenais (181-183). Esses efeitos 

confirmam a capacidade protetora da prática sistemática de exercícios físicos.  

A redução do número de monócitos pró-inflamatórios no sangue e o aumento 

de células Tregs circulantes também são frequentemente descritos como possíveis 
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alvos do mecanismo anti-inflamatório do TFA (181). Segundo Gleeson e colaboradores 

(2011), 10% de toda população de monócitos circulantes corresponde à uma fração 

de monócitos inflamatórios que contribuem significativamente para o pool de 

monócitos após a presença de um estímulo inflamatório e, atualmente, sabe-se que 

essa população de monócitos é elevada em pacientes com doenças inflamatórias 

crônicas, desempenhando função central na patogênese da doença (184, 185). No 

entanto, Gleeson e colaboradores (2011) (181) ressaltam, ainda, que o exercício físico 

regular é capaz de reduzir a proporção de monócitos inflamatórios, mesmo durante o 

repouso, amenizando a capacidade inflamatória sistêmica. Nesse sentido, 

Timmerman e colaboradores (2008) (186) verificaram que 12 semanas de TFA 

reduziram significativamente a porcentagem de monócitos pró-inflamatórios em um 

grupo de sujeitos inativos.  

Além de sua importante função imunomoduladora e capacidade antioxidante, o 

treinamento físico também atua frente ao SNA, e seu potencial sobre a resposta 

inflamatória através do controle autonômico têm sido amplamente descritos em 

diversos processos patológicos crônicos que envolvem distúrbios locais e sistêmicos. 

Nesse aspecto, as doenças cardio-metabólicas se destacam, abordando com grande 

frequência a influência do TFA na interação entre o perfil autonômico e os marcadores 

inflamatórios. Conti e colaboradores (2015) (187) avaliaram os efeitos de um programa 

combinado de exercícios físicos em um modelo de menopausa e síndrome 

metabólica, avaliando o controle autonômico e os parâmetros inflamatórios e 

oxidativos. Os autores encontraram melhores parâmetros autonômicos indicados pela 

adequação dos valores da pressão arterial e da sensibilidade do barorreflexo nos 

animais do grupo treinado, ao mesmo tempo em que identificaram importante redução 

dos indicadores inflamatórios e de lesão oxidativa (187). No mesmo sentido, diabetes e 

obesidade foram igualmente avaliadas, com importantes resultados que elucidam a 

importância da atuação do TFA no eixo neuro-humoral do controle da inflamação (188-

190). Na DPOC, essa relação entre TFA e o controle neuro-humoral da inflamação tem 

despertado interesse, assim como a influência em parâmetros funcionais respiratórios 

e sua aplicação clínica (27, 191). No entanto, ainda existem importantes lacunas a serem 

esclarecidas em relação dos mecanismos envolvidos e na descrição do real potencial 

terapêutico do exercício físico. 
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Apesar de sua grande importância, a capacidade de modulação da resposta 

inflamatória neuro-humoral através do TFA e sua influência sobre o SNA tem sido 

negligenciada. Além disso, a importância fisiológica e clínica do SNA tem sido descrita 

de forma inconsistente na DPOC. Dessa forma, considerando o impacto do TFA sobre 

marcadores da inflamação e do estresse oxidativo, a investigação do mecanismo de 

ação responsável pelo efeito benéfico do TFA sobre a inflamação pulmonar na DPOC 

se faz necessária. 
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3. OBJETIVOS 

 

3. 1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o efeito profilático do treinamento físico aeróbio (TFA) sobre a 

inflamação pulmonar, o estresse oxidativo, o remodelamento tecidual e a modulação 

autonômica cardíaca em um modelo experimental in vivo de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica. 

 

3. 2 Objetivos específicos 
 

Analisar os efeitos do TFA sobre a inflamação pulmonar, o estresse oxidativo e 

a modulação autonômica cardíaca em camundongos C57Bl/6 expostos à fumaça e 

LPS nos seguintes parâmetros: 

 perfil de células inflamatórias no lavado broncoalveolar; 

 secreção dos mediadores pró-inflamatórios TNF-α, IL-1β, IL-6, CXCL1, 

CCL2, e IFN-γ, e dos mediadores anti-inflamatórios IL-10 e TGF-β no 

LBA; 

 expressão dos receptores TLR2, TLR4 e TLR9 no tecido pulmonar 

 expressão das proteases MMP-9 e MMP-12 no tecido pulmonar; 

 expressão dos fatores de transcrição NF-κB, STAT3 e da proteína 

SOCS3 no tecido pulmonar; 

 peroxidação lipídica no tecido pulmonar; 

 níveis das enzimas antioxidantes catalase e SOD no tecido pulmonar; 

 resistência e complacência das vias aéreas e do tecido pulmonar; 

 índices lineares do domínio da frequência e do tempo da variabilidade 

da frequência cardíaca (VFC) e da pressão arterial (PA); 

 integridade do barorreflexo; 

 correlação entre os índices LF e HF e a concentração de citocinas pró-

inflamatórias no LBA. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4. 1 Animais 

 

Este estudo foi realizado após aprovação pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal de São Paulo (CEUA UNIFESP) sob o protocolo de 

número 2060100714. Em todos os procedimentos envolvidos, os animais receberam 

tratamento humanitário e em pleno acordo com as recomendações existentes no 

Guide for the Care and Use of Laboratory Animals publicado pelo National Institutes 

of Health (NIH).   

Para a execução do presente trabalho, 84 camundongos C57BL/6, machos, 

com 6 semanas (20-25 g), foram utilizados. Os animais foram mantidos em mini-

isoladores específicos para camundongos no biotério do Instituto de Ciência e 

Tecnologia da UNIFESP – Campus São José dos Campos, sob condições controladas 

de temperatura (20 ± 2ºC) e com ciclo determinado de claro-escuro de 12 horas. Água 

autoclavada e ração irradiada (NuviLab®, Nuvital Nutrientes S/A) foram fornecidas ad 

libitum. 

Os animais foram divididos em 4 grupos experimentais e 3 experimentos 

independentes foram realizados. Cada grupo experimental foi constituído de 7 animais 

(n=7). Os grupos experimentais foram divididos em grupo controle (animais não 

expostos à fumaça e cigarro e LPS), o grupo TFA (animais submetidos ao treinamento 

aeróbico), o grupo CS/LPS (animais submetidos à fumaça e LPS), e o grupo TFA + 

CS/LPS (animais submetidos ao treinamento aeróbico e expostos à fumaça de cigarro 

e LPS). 

  

4. 2 Delineamento experimental 

 

 Para que todas as análises fossem possíveis, os experimentos foram 

realizados em três momentos, sendo que em todos eles os grupos experimentais 

foram delineados da mesma forma. Antes de cada uma dessas etapas experimentais, 

foi realizado o protocolo de treinamento aeróbio moderado nos animais dos grupos 

TFA e TFA+CS/LPS, assim como a indução da DPOC com CS/LPS nos animais 

pertencentes aos grupos CS/LPS e TFA+CS/LPS. 
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 Na primeira etapa de experimentos, os animais dos grupos controle (n=7), TFA 

(n=7), CS/LPS (n=7) e TFA+CS/LPS (n=7), após realização dos protocolos prévios, 

passaram pela eutanásia para fornecer lavado bronco-alveolar (LBA), onde foi 

analisado o perfil de células inflamatórias e a concentração de citocinas, além de 

fornecer tecido pulmonar para a avaliação da expressão dos receptores toll-like e dos 

fatores de transcrição, como NF-κB e STAT-3, e dos parâmetros relacionados ao 

estresse oxidativo. 

 Em seguida, realizamos a segunda parte dos experimentos, submetendo os 

mesmos grupos experimentais aos protocolos citados. Nesse momento, antes de 

realizar a eutanásia, todos os animais foram anestesiados e submetidos à análise da 

mecânica pulmonar através do FlexiVent®. Após o registro das curvas ventilatórias, os 

animais foram eutanasiados e os pulmões removidos em bloco para posterior análise 

histomorfométrica.  

 O último bloco visava o registro dos parâmetros hemodinâmicos e posterior 

análise da modulação autonômica cardíaca. Para isso, inicialmente, os protocolos 

ocorreram da mesma forma, submetendo previamente os animais ao treinamento e à 

indução da DPOC, conforme pré-determinado. O registro dos parâmetros 

hemodinâmicos é realizado de forma invasiva, ao expor a artéria carótida externa e 

posicionar nela uma cânula, por onde é feita a aferição. Por esse motivo, 24 horas 

antes da eutanásia, esse procedimento cirúrgico foi realizado. O dia da cirurgia para 

posicionamento da cânula coincidiu com o último dia da indução da DPOC, em que 

administramos LPS intranasal. Para evitar que os animais fossem anestesiados por 2 

vezes nesse momento, a administração do LPS foi realizada imediatamente antes do 

procedimento cirúrgico, com os animais já anestesiados. Os animais que compuseram 

esse bloco de experimentos não forneceram amostras para outras finalidades, tendo 

sido avaliados exclusivamente para a determinação do perfil autonômico. Todas as 

etapas dos experimentos estão esquematizadas na figura 3. 
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Figura 3. Linha temporal do protocolo experimental. CS= Cigarette smoke (fumaça de cigarro); 
LPS= Lipopolissacarídeo. 

 

 

4. 3 Protocolo de treinamento físico 

 

 O TFA foi realizado em esteira ergométrica nos grupos TFA e TFA+CS/LPS. 

Previamente ao início do protocolo de treinamento, os animais destes grupos 

passaram por um período de adaptação à esteira ergométrica para pequenos animais 

em que seria realizado o treinamento físico. No primeiro dia, os animais foram 

posicionados nas raias do equipamento por 15 minutos, que foi mantido sem rotação, 

apenas para reconhecimento e ambientação. No segundo e terceiro dias, após serem 

posicionados adequadamente nas raias, realizaram exercício leve (0,3 Km/h) por 10 

minutos. 24 horas depois, os animais foram submetidos ao protocolo de teste máximo 

progressivo, que consistia em um protocolo de rampa em esteira ergométrica, que 

partia de 0,3 km/h com incrementos sucessivos de 0,3 km/h a cada 3 minutos. Os 

animais corriam espontaneamente, até apresentarem sinais de incapacidade/fadiga 

que impediam a continuidade do teste (10 estímulos manuais consecutivos sem 

resposta de corrida) (192). A velocidade máxima foi considerada a última em que os 

animais conseguiram finalizar o tempo de 3 minutos. Para a obtenção da velocidade 

de treinamento, foi calculado 50% da velocidade máxima média por grupo. 
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 Após o estabelecimento da velocidade de treinamento, foi o iniciado o protocolo 

de exercícios, baseado nos trabalhos de Hassel e colaboradores (2014), Alberca-

Custódio e colaboradores (2016) e Brandão-Rangel e colaboradores (2017) (19, 193, 194), 

em que demonstram que 4 semanas de treinamento são suficientes para que ocorram 

as adaptações e alterações inerentes ao exercício físico. Sendo assim, o TFA foi 

realizado por 4 semanas, 5 dias/semana, durante 60 min diários, a 50% da velocidade 

máxima em esteira inclinada à 25º, caracterizando protocolo aeróbio moderado (19, 22, 

193, 194).  

 

4. 4 Exposição à fumaça de cigarro e administração do LPS 

 

 Os grupos CS/LPS e TFA+CS/LPS foram submetidos ao protocolo de 

exposição à fumaça de cigarro associado à administração de LPS. Para tanto, os 

animais foram alocados em uma câmara, onde eram expostos à fumaça de cigarro 

comercial (alcatrão 13 mg, nicotina 1,10 mg e monóxido de carbono 10 mg) por 30 

minutos, 2 vezes por dia com intervalo mínimo de 5 horas entre cada exposição, por 

3 dias consecutivos. O sistema era composto por uma câmara com capacidade de 20 

L, um dispositivo de três vias onde era posicionado o cigarro a ser queimado, uma 

seringa de 50 ml (que funcionava como um pistão) e o tubo de borracha por onde a 

fumaça era conduzida até a caixa. Em cada período de exposição, 7 cigarros eram 

queimados manualmente, através do bombeamento da seringa e, a cada 4 minutos 

de inalação de fumaça, a caixa era aberta e os animais inalavam ar ambiente por 1 

minuto (149, 150).  

No terceiro dia, os animais pertencentes aos grupos CS/LPS e TFA+CS/LPS 

foram levemente anestesiados com cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg) e o 

primeiro período de inalação de fumaça foi substituído por uma administração 

intranasal de 35 uL LPS (0,3 ug/uL). Os animais dos grupos controle e TFA foram 

expostos apenas ao ar ambiente e receberam 35 uL de PBS intranasal, também sob 

leve anestesia, para mimetizar o protocolo realizado nos demais grupos. 24 horas 

após o final do protocolo de exposição à fumaça associado ao LPS, realizamos a 

eutanásia (149, 150). 
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4. 5 Avaliação da mecânica respiratória 

  

Para avaliação da função pulmonar, os animais foram anestesiados com 

Thiopental (50 mg/kg, por via intraperitoneal) e traqueostomizados para o 

posicionamento de um cateter intravascular 20 G, sendo este fixado à traqueia por 

meio de fios de algodão e conectados a um respirador para pequenos animais 

(FlexiVent®, SCIREQ, CAN).  

Os animais foram ventilados com um volume corrente de 10 mL/kg e 

frequência respiratória de 120 ciclos/minuto e receberam injeção de pancuronium (0,2 

mg/kg) a fim de evitar esforço respiratório. Para calcular a impedância do sistema 

respiratório (Zrs) foi utilizado um sinal de perturbação em volume de 16 segundos. A 

ventilação mecânica foi interrompida somente para a aplicação das perturbações, e 

após isso os dados foram coletados.  

Para análise das impedâncias obtidas, utilizamos o modelo de fase constante, 

descrito por Hantos e colaboradores (1992).  

 

O Raw é a resistência de vias aéreas, Iaw é a inertância das vias aéreas, Gtis 

caracteriza a dissipação de energia nos tecidos pulmonares, Htis caracteriza a energia 

acumulada nos tecidos do pulmão, i é a unidade imaginária, f é a frequência e 

 . 

O parâmetro Raw nos permite analisar isoladamente as vias aéreas, sem a 

interferência do tecido pulmonar. O parâmetro Gtis avalia a resistência tecidual e Htis 

a elastância do tecido pulmonar (195).  

 

4. 6 Lavado broncoalveolar e preparo do pulmão 

 

 Ao final do protocolo, os animais foram anestesiados intraperitonialmente com 

cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg) e eutanasiados por exsanguinação após 

laparotomia e transecção da aorta abdominal. A traquéia foi exposta e a traqueotomia 

com cateter 20 G foi realizada. Através do posicionamento do cateter, infundimos 0,5 

ml de PBS gelado por três vezes consecutivas para a realização e coleta do lavado 
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broncoalveolar (LBA). Após a realização da lavagem broncoalveolar, o pulmão direito 

foi isolado e removido para preparo do homogenato para análises posteriores. 

As amostras do LBA foram centrifugadas a 3000 rpm, por 10 minutos a 4ºC 

para formação do pellet e coleta do sobrenadante para posterior análise de citocinas 

por ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). O pellet foi ressuspendido em 1 

ml de PBS para contagem total de células utilizando uma câmara de Neubauer. Para 

isso, 90 µL de amostra de cada volume ressuspendido foi corado com 10 µL de Trypan 

blue (diluição 1), e em seguida, 10 µL dessa solução foi posicionada na câmara de 

Neubauer. As células foram contadas, no aumento de 40x, nos quatro quadrantes 

periféricos e para obtenção do volume final, foi realizada o seguinte cálculo:   

[(Ʃ nº de células dos quadrantes) x 104 x diluição] / Ʃ nº quadrantes contados 

 

Para a contagem diferencial de células inflamatórias, alíquotas da 

ressuspensão foram centrifugadas em lâminas de vidro em uma citocentífuga à 1500 

rpm por 10 minutos. Após secagem, as lâminas foram coradas com Diff Quick® para 

posterior contagem. No aumento de 40x, em cada lâmina contamos 300 células, 

diferenciando-as morfologicamente em macrófagos, neutrófilos, linfócitos e 

eosinófilos, quando presentes. Em seguida, encontramos a frequência referente a 

cada uma dessas células e multiplicamos pelo número total de células da amostra 

para obtermos o valor absoluto final de cada um dos tipos celulares. 

 No animais do experimento dedicado à avaliação da mecânica pulmonar, após 

o registro no FlexiVent®, os animais foram eutanasiados por exsanguinação da aorta 

abdominal e, em seguida, os pulmões foram excisados em bloco e fixados em 

formaldeído (10%) infundidos através da traquéia sob pressão constante de 20 cmH20 

por 24 horas (196). Em seguida, foram enviadas para análise histológica. 

 

4.7 Análise histológica e morfométrica 

 

 Ao final da eutanásia, os pulmões foram removidos, perfundidos e fixados com 

formaldeído 10% por 24 horas sob pressão positiva de 20 cmH2O, para análise 

histológica. Parafina (Sigma-Aldrich Co. St. Louis, MO, USA) foi usada para incorporar 

o tecido fixado e obter fragmentos de tecido de 5 µm para corar posteriormente. Após 



35 
 

 
 

o preparo das lâminas com os cortes do tecido pulmonar, as mesmas foram coradas 

com os seguintes marcadores: 

 - hematoxilina e eosina (HE): coloração utilizada para possibilitar a avaliação 

da integridade do tecido pulmonar, evidenciando a destruição das paredes alveolares. 

 - Tricrômico de Masson: coloração azulada utilizada para mensurar a proporção 

de fibras colágenas nas vias aéreas e no parênquima pulmonar. 

 - Verhoeff Van Grieson: Coloração utilizada com o objetivo de analisar a 

proporção de fibras elásticas nas vias aéreas e no parênquima pulmonar. 

 Para avaliar o alargamento alveolar, cujas lâminas foram coradas com HE, 20 

campos de todos os animais foram fotografadas em um aumento de 40x utilizando um 

microscópio Nikon Eclipse E-200. O aumento do espaço aéreo foi avaliado obtendo-

se a média linear do intercepto alveolar (Lm). 

 Na análise morfométrica da proporção de fibras de colágeno e de fibras 

elásticas na região peribrônquica, as lâminas foram analisadas em um aumento de 

40x. A densidade das fibras de colágeno e fibras elásticas na região peribrônquica foi 

medida utilizando um marcador padrão identificado previamente utilizando o software 

Image Pro-plus®. A marcação para cálculo da proporção das fibras foi realizada na 

região entre a membrana basal do epitélio brônquico até a região adventícia da via 

aérea. Os resultados foram exibidos como a porcentagem representativa da 

quantidade de fibras de colágeno ou de fibras elásticas / área total peribrônquica (197). 

 

4. 8 Análise de citocinas 

 

 Após a coleta do sobrenadante do LBA, o mantivemos armazenado a -80ºC 

para posterior análise de citocinas por ELISA, método sanduíche, e considerando as 

particularidades de cada proteína. Os níveis de TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-10, TGF-β, 

CXCL-1 e CCL2, e da proteína SOCS3 foram avaliados no LBA sem diluição, 

utilizando kits da R&D System® (Minneapolis, MN). Para avaliarmos os níveis de IFN-

γ, utilizamos kit da BioLegend® (San Diego, CA). Para todos os ensaios, os anticorpos 

e reagentes foram reconstituídos e preparados conforme as orientações dos 

fabricantes. 

Ao final das análises, o resultado foi obtido utilizando a equação da reta obtida a 

partir da curva obtida com os standards de cada placa. 
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4. 9 Análise do estresse oxidativo 

 

Para avaliação dos parâmetros de estresse oxidativo, o tecido pulmonar foi 

utilizado.  Para isso, após a ressecção do pulmão durante a eutanásia, o tecido 

pulmonar foi homogeneizado por 30 segundos em um homogeneizador UltraTurrax®, 

após adição de KCl (1,15%) e fluoreto de fenil metil sulfonila (PMSF), na concentração 

de 100 mmol/L em isopropanol e na quantidade de 10 µL/mL de KCl adicionado. Após 

a homogeneização, foram centrifugados por 10 minutos a 3000 rpm sob refrigeração 

(4ºC) e o sobrenadante foi armazenado para análises posteriores (198). Para 

normalização, as proteínas foram quantificadas no tecido pelo método de Lowry e 

colaboradores (1951) (199), o qual utiliza um padrão com solução de albumina bovina 

(1 mg/ml). 

A medida da lipoperoxidação, marcador de lesão tecidual e estresse oxidativo, 

foi avaliada por quimioluminescência (QL). Esse método consiste em adicionar o 

hidroperóxido de tert-butil (t-BOOH) ao tecido homogeneizado, avaliando 

espectrofotometricamente a capacidade de resposta produzida pela amostra. A leitura 

é realizada em um contador beta (TriCrab® 2800TR, Perkin Elmer) com o circuito de 

coincidência desconectado e utilizando o canal de trítio, instalado em uma câmara 

escura, evitando a fosforescência provocada pela luz fluorescente do ambiente.  

Em relação ao perfil antioxidante, a atividade da enzima superóxido dismutase 

(SOD) foi avaliada espectrofotometricamente ao inibir a autoxidação do pirogalol a 

420 nm. Para avaliar a concentração da enzima catalase (CAT) no tecido pulmonar, 

avaliamos a redução da concentração do peróxido de hidrogênio (H2O2) a 240 nm, 

como descrito anteriormente (200). 

 

 

4. 10 Análise da expressão de MMP-9, MMP-12, TLR-2, TLR-9, STAT3 e NF-

κB no tecido pulmonar 

  

 RNA total foi extraído do tecido pulmonar utilizando o kit para extração de RNA 

da Promega® para subsequente quantificação da expressão do mRNA por RT-qPCR. 

Os genes avaliados foram MMP-9: CGGATTTGGCCGTATTGGGC (forward) e 

TGATGGCATGCACTGTGGTC (reverse); MMP-12: TTTGACCCACTTCGCC 
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(forward) e GTGACACGACGGAACAG (reverse); TLR-2: 

GAGCATCCGAATTGCATCACC (forward) e CCCAGAAGCATCACATGACAGAG 

(reverse); TLR-4: CATGGATCAGAAACTCAGCAAAGTC (forward) e 

CATGCCATGCCTTGTCTTCA (reverse), TLR-9: CAGCTAAAGGCCCTGACCAA 

(forward), e CCACCGTCTTGAGAATGTTGTG (reverse), além da expressão dos 

fatores de transcrição NF-ĸB: CCGGGAGCCTCTAGTGAGAA (forward) e 

TCCATTTGTGACCAACTGAACGA (reverse); e STAT3: 

TACCAGCCCTCCAATCAAAG (forward), and GGTCACACAGCACACAATCC 

(reverse). 

 Os testes foram realizados seguindo a orientação dos fabricantes. Brevemente, 

1 µg do RNA total foi utilizado para a síntese do cDNA. Em seguida, a transcrição 

reversa foi realizada em 200 µL de solução na presença de 50 mM Tris-HCl, 3 mM 

MgCl2, 10 mM dithiothreitol, 0,5 mM dNTPs, e 50 ng de oligonucleotídeos com 200 

unidades de transcriptase reversa (Invitrogen®). As reações ocorreram nas seguintes 

condições: 20° C por 10 min, 42° C por 45 min, e 95° C por 5 min. Os valores foram 

analisados por um sistema de detecção (ABI Prism, Applied Biosystems®), através do 

kit SYBRGreen (Applied Biosystems®) e, em seguida, os valores obtidos foram 

normalizados utilizando o gene GADPH (CGGATTTGGCCGTATTGGGC (forward) e 

TGATGGCATGCACTGTGGTC (reverse)), ou β-actina: 

TGAGAGGGAAATCGTGCGTG (forward) e TGAGAGGGAAATCGTGCGTG 

(reverse). 

 

4. 11 Avaliação dos parâmetros hemodinâmicos 

 

 No último dia do protocolo de indução de DPOC, os animais foram 

anestesiados com cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg), via i.p. cânulas de 

polietileno (Tygon®, Clay Adams) preenchidas com solução salina heparinizada foram 

inseridas na artéria carótida para captação direta das medidas da pressão arterial 

(PA). As pontas livres da cânula foram exteriorizadas e fixadas no dorso dos animais 

para possibilitar a conexão com o equipamento. 24h após o posicionamento do 

cateter, as medidas hemodinâmicas foram registradas com os animais conscientes e 

movendo-se livremente pela caixa em que permaneceram.  
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 A cânula posicionada na artéria carótida foi conectada à um transdutor de 

pressão (Blood Pressure XDCR®, Kent Scientific, Litchfield, CT, USA) e os sinais 

basais da PA foram registrados por 20 minutos, com frequência de amostragem de 

4000 Hz, através de um microcomputador equipado com um conversor análogo-digital 

(Windaq® DI720, 4 kHz sampling frequency, Dataq Instruments). Os dados foram 

coletados e posteriormente analisados batida à batida para quantificar as oscilações 

presentes na PA e na frequência cardíaca (FC) (201). 

 

4. 12 Análise da modulação autonômica cardíaca 

  

Para avaliar a modulação autonômica cardíaca dos animais, a análise da 

variabilidade da PA e da FC foram realizadas através do modelo espectral 

autorregressivo. Este método foi aplicado às séries estacionárias dos picos sistólicos 

e dos intervalos de pulso, em um intervalo de 150-200 batidas extraídas do registro 

direto original. O espectro dos componentes oscilatórios foram calculados e 

quantificados em duas bandas: 0,10 – 1,0 Hz (LF - Low Frequency ou componentes 

de baixa frequência) e 1,0 – 5,0 Hz (HF - High Frequency ou componentes de alta 

frequência), referentes, majoritariamente, à modulação simpática e à vagal 

respectivamente. 

Os parâmetros da variabilidade da FC e da PA foram expressos em valores 

absolutos (ms2 e mmHg, respectivamente) e em unidades normalizadas (nu), obtidas 

através do cálculo da contribuição dos espectros LF e HF em relação à potência total, 

excluindo os componentes de VLF (Very Low Frequency < 0,2 Hz) (202). A sensibilidade 

barorreflexa foi estimada usando o índice alfa, obtido à partir da raiz quadrada da 

razão entre as potências da banda LF dos IP e da PA (203). 

 

4. 13 Análise estatística 

 

 A análise estatística foi realizada através do software GraphPad Prism 6.01® 

(La Jolla, CA, USA). Realizamos o teste Kolmogorov-Smirnoff para verificar a 

distribuição dos dados, e então a diferença entre eles foi analisada através da análise 

de variância (ANOVA) one-way, seguido pelo método Holm-Sidak para dados 

paramétricos ou análise de variância em ranques para dados não-paramétricos, 
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seguido pelo método Dunn. Os dados paramétricos foram expressos como média ± 

desvio padrão. Dados não paramétricos foram expressos como medianas e as 

distâncias interquartis. p<0,05 foi considerado significante. Por último, realizamos as 

comparações entre os parâmetros inflamatórios e hemodinâmicos através de 

regressão linear, expressos como r2. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Efeito do TFA sobre o perfil inflamatório 

 

 A Figura 4 ilustra o efeito do TFA sobre o número total de células inflamatórias 

(4A) e o número da diferencial das seguintes células inflamatórias no LBA, são elas: 

macrófagos (4B), neutrófilos (4C) e linfócitos (4D). Podemos observar que o grupo 

CS/LPS apresentou um aumento significativo do número de células totais e neutrófilos 

no LBA quando comparado com o grupo controle, não apresentando diferença quanto 

à população de macrófagos e linfócitos. O TFA preveniu o aumento do número de 

células totais tão bem quanto a população de neutrófilos quando comparado ao grupo 

controle. Inversamente, o TFA aumentou a população de macrófagos no grupo 

TFA+CS/LPS em comparação ao número de macrófagos do LBA de animais do grupo 

controle. O TFA não alterou o número da população de linfócitos no LBA de animais 

do grupo TFA + CS/LPS.  
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Figura 4. Efeito do TFA sobre a migração de células inflamatórias. 24 horas após o último dia de 
indução com CS+LPS, a contagem total (A) e diferencial de células foi estabelecida no LBA. O influxo 
de leucócitos foi analisado e representa a inflamação pulmonar: macrófagos (B), neutrófilos (C) e 
linfócitos (D). A contagem de células foi realizada nos grupos CONTROLE, TFA, CS/LPS, e 
TFA+CS/LPS. Resultados foram representados como média ± DP e considerados significantes quando 
p<0,05. 

 

A Figura 5 representa o efeito do TFA sobre a concentração de citocinas pró e 

anti-inflamatórias no LBA dos animais dos grupos controle, TFA, CS/LPS, e 

TFA+CS/LPS. Podemos observar um aumento expressivo da concentração de todas 

as citocinas pró-inflamatórias investigadas, são elas: IL-6 (5A), TNF- α (5B), CXCL-

1(5C), IL-1β (5D), CCL2 (5E), IFN-γ (5F) quando comparado com o grupo controle. 

Por outro lado, a concentração das citocinas anti-inflamatórias IL-10 (5G) e TGF-β 

(5H) se apresentou reduzida no grupo CS/LPS em comparação ao grupo controle. A 

Figura 5 mostra que o TFA modulou a secreção de citocinas pró- e anti-inflamatórias 

no LBA. De fato, no presente estudo o TFA preveniu o aumento da concentração de 

todas as citocinas pró-inflamatórias investigadas, ao mesmo tempo em que restaurou 

os níveis de secreção da IL-10 e TGF-β, citocinas anti-inflamatórias. Dessa forma, 

estes dados indicam que o potencial efeito benéfico do TFA está associado à 

estimulação de uma resposta anti-inflamatória. 
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Figura 5. Efeito do TFA sobre os níveis de citocinas e quimiocinas no LBA. Amostras do LBA 
foram obtidas dos animais dos grupos CONTROLE, TFA, CS/LPS e TFA+CS/LPS. Os níveis de IL-6 
(A), TNF-α (B), CXCL-1 (C), IL-1β (D), CCL2 (E), IFN-γ (F), IL-10 (G) e TGF- β (H) foram analisados 
por ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Os resultados foram apresentados como média ± 
DP e considerados significantes quando p<0,05. 
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5. 2 Efeito do TFA sobre a expressão dos TLRs 

 

 Na Figura 6 está representada a expressão do RNAm para os receptores TLR2 

(6A), TLR4 (6B) e TLR9 (6C) no tecido pulmonar de animais de todos os grupos 

estudados. Podemos observar que houve uma alta taxa de expressão de todos os 

TLR investigados no grupo CS/LPS quando comparado ao grupo controle. Em 

contrapartida, os animais inflamados que foram submetidos ao programa de TFA 

apresentaram baixa taxa de expressão dos TLR no tecido pulmonar quando 

comparados com animais do grupo CS/LPS. 

 

 

 
Figura 6. Efeito do TFA sobre a expressão dos TLRs no tecido pulmonar. A expressão de mRNA 
dos genes TLR2 (A), TLR4 (B) e TLR9 (C) foi avaliada por Real-Time qPCR. Cada barra representa a 
média ± DP, e os resultados foram considerados significantes quando p<0,05. 

 

5. 3 Efeito do TFA sobre o estresse oxidativo pulmonar 

 

Os níveis de peroxidação lipídica assim como os níveis das enzimas 

antioxidantes SOD e CAT nos grupos controle, TFA, CS/LPS e TFA+CS/LPS estão 

ilustrados na Figura 7. De fato, podemos observar um aumento significativo da 



44 
 

 
 

peroxidação lipídica (7A) de animais do grupo CS/LPS quando comparado aos valores 

de peroxidação lipídica no pulmão de animais do grupo controle, ao mesmo tempo em 

que demonstra que o TFA atenuou a peroxidação lipídica. A Figura 7B e 7C ilustram 

que os níveis de catalase e SOD não se alteraram nos animais após a exposição ao 

CS/LPS em comparação com o grupo controle. Curiosamente, os níveis de CAT foram 

aumentados apenas nos animais submetidos ao TFA. O TFA não interferiu nos níveis 

da SOD em animais do grupo CS/LPS.    

  

 

Figura 7. Efeito do TFA sobre o estresse oxidativo pulmonar. Os níveis de peroxidação lipídica (A) 
foram avaliados no tecido pulmonar em um ensaio de quimioluminescência, enquanto os níveis de 
catalase (B) e superóxido dismutase (C) foram analisados por espectroscopia. Resultados foram 
apresentados como média ± DP, e considerados significantes quando p<0,05. 

 

 

5. 4 Efeito do TFA sobre a expressão de MMP-9 e MMP-12 

 

A Figura 8 ilustra o efeito do CS/LPS e o efeito do TFA sobre a expressão do 

RNAm para as metaloproteases MMP-9 e MMP-12 no tecido pulmonar de animais de 

todos os grupos experimentais estudados. Podemos observar que a expressão de 

MMP-9 e MMP-12 foi maior no grupo CS/LPS quando comparada ao grupo controle, 
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e que o TFA preveniu a ocorrência de uma alta taxa de expressão dessas proteases 

no tecido pulmonar de animais do grupo CS/LPS.  

 

Figura 8. Efeito do TFA sobre a expressão de metaloproteases no pulmão. O tecido pulmonar foi 
excisado e preparado para ser analisado através de Real Time-qPCR, em que a expressão de mRNA 
dos genes MMP-9 (A) e MMP-12 (B) foram mensuradas. Cada barra representa a média ± DP, e os 
resultados foram considerados significantes quando p<0,05. 

 

 

5. 5 Efeito do TFA sobre o remodelamento pulmonar  

 

 A Figura 9 ilustra as imagens do tecido pulmonar (parênquima e região 

peribrônquica) destacando o alargamento do espaço alveolar de todos os grupos 

experimentais estudados (Figura 9A a 9D). A Figura 9E é a representação gráfica do 

estudo morfométrico do alargamento alveolar. Podemos observar que há um 

alargamento do espaço alveolar no grupo CS/LPS comparado ao grupo controle, e 

que o TFA foi capaz de atenuar o alargamento alveolar nos animais do grupo CS/LPS. 

A deposição de colágeno no parênquima pulmonar e mais marcadamente na região 

peribrônquica, e o efeito do TFA estão ilustrados na Figura 10. Podemos observar que 

houve um aumento da deposição de colágeno no grupo CS/LPS comparado com o 

grupo controle, no entanto, o TFA não foi capaz de prevenir a deposição do colágeno 

nas vias aéreas de animais do grupo TFA+CS/LPS. A Figura 11 representa o efeito 

do TFA sobre as fibras elásticas de animais do grupo controle e do grupo CS/LPS. As 

imagens histológicas (Figuras 11A a 11D) e a representação gráfica (11E) do estudo 

morfométrico das fibras elásticas ilustram uma significativa redução do número de 

fibras elásticas no grupo CS/LPS comparado ao grupo controle. Assim como nos 

índices de deposição de colágeno, o TFA não preveniu a destruição das fibras 

elásticas de animais do grupo TFA+CS/LPS.  
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Figura 9. Efeito do TFA sobre o alargamento alveolar. Fotomicrografias representativas das vias 
aéreas dos grupos Controle, TFA, CS/LPS e TFA+CS/LPS fixados com hematoxilina-eosina (A-D) para 
avaliar o alargamento alveolar (E) desencadeado pela exposição à CS/LPS. No gráfico, os resultados 
foram apresentados como média ± DP e considerados significantes quando p<0,05. (Lm= intercepto 
linear médio). 

  

 

Figura 10. Efeito do TFA sobre a deposição de colágeno no pulmão. Fotomicrografias 
representativas das vias aéreas dos grupos Controle, TFA, CS/LPS e TFA+CS/LPS fixados com 
Tricrômico de Masson (A-D) para avaliar a deposição de colágeno na região peribrônquica (E) 
desencadeado pela exposição à CS/LPS. No gráfico, os resultados foram apresentados como média ± 
DP e considerados significantes quando p<0,05.  
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Figura 11. Efeito do TFA sobre as fibras elásticas no pulmão. Fotomicrografias representativas das 
vias aéreas dos grupos Controle, TFA, CS/LPS e TFA+CS/LPS fixados com a coloração de Verhoeff 
Van Grieson (A-D) para avaliar a proporção de destruição de fibras elásticas na região peribrônquica 
(E) desencadeado pela exposição à CS/LPS. No gráfico, os resultados foram apresentados como 
média ± DP e considerados significantes quando p<0,05.   

 

 

5. 6 Efeito do TFA sobre a expressão de NF-κB e STAT3, e a concentração 

proteica de SOCS3 no tecido pulmonar 

 

A Figura 12 representa o efeito da exposição ao CS/LPS e o efeito do TFA 

sobre a expressão do RNAm para NF-κB (12A) e para STAT6 (12B), e a concentração 

proteica de SOCS3 (12C) no tecido pulmonar. Os resultados mostram que há um 

aumento significativo da expressão de NF-κB tão bem quanto da expressão de STAT3 

no grupo CS/LPS quando comparado ao grupo controle. A concentração proteica de 

SOCS3 se comportou de forma distinta frente à exposição ao CS/LPS e apresentou-

se baixa nos animais do grupo CS/LPS comparado ao grupo controle. De outra forma, 

o TFA modulou a expressão desses fatores de transcrição, visto que o TFA reduziu a 

expressão do NF-κB e STAT3, e restaurou a concentração de SOCS3 no tecido 

pulmonar de animais do grupo CS/LPS. Esses resultados indicam que o programa de 

exercício aeróbio moderado modula o balanço de uma das vias de sinalização da 

DPOC, a via STAT3/SOCS3. 
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Figura 12. Efeito do TFA sobre a expressão de NF-κB, STAT-3 e os níveis de SOCS3 no pulmão. 
Para avaliar a expressão de mRNA dos genes NF-κB (A) e STAT3 (B), amostras de tecido pulmonar 
de cada grupo experimental foi excisado e preparado para ser analisado através de Real Time-qPCR. 
Os níveis de SOCS3 (C) foram avaliados no tecido pulmonar por ELISA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay) e exibidos em pg/ml. Os resultados foram apresentados como média ± DP e 

considerados significantes quando p<0,05. 

 

 

5. 7 Efeito do TFA sobre a mecânica pulmonar  

 

 A análise da mecânica respiratória está ilustrada na Figura 13, e representa as 

alterações funcionais do pulmão nos grupos controle, TFA, CS/LPS e TFA+CS/LPS. 

Podemos observar que dentre os parâmetros do sistema respiratório avaliados, são 

eles: resistência total (R), elastância total (E), resistência tecidual (Gtis) e elastância 

tecidual (Htis) não houve diferença significativa entre os grupos controle e CS/LPS. 

Curiosamente, a resistência da vias aéreas (Raw) apresentou-se menor no grupo de 

animais CS/LPS comparada ao grupo controle, e permaneceu assim no grupo 

TFA+CS/LPS. 
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 Figura 13. Efeito do TFA sobre a mecânica respiratória. Ao final do protocolo experimental, os 
valores de R (resistência total) (A), E (elastância total) (B), Gtis (resistência tecidual) (C), Htis 
(elastância tecidual) (D) e Raw (resistência de vias aéreas) (E) foram registradas através de um 
FlexiVent®. Resultados foram apresentados como a média ± DP e considerados significantes quando 
p<0,05. 

                                                                                                                                                                                                                           

 

5. 8 Efeito do TFA sobre a modulação autonômica cardíaca 

 

A Tabela 1 representa os valores do índice da variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC), do índice LF (marcador da atividade simpática), do índice HF 

(marcador da atividade parassimpática), e balanço LF/HF. Podemos observar a partir 

desses dados que o índice da VFC se apresentou significativamente reduzidos no 

grupo CS/LPS quando comparado ao grupo controle. Os resultados indicam que o 
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TFA não alterou a VFC no grupo TFA+CS/LPS. Ainda na Tabela 1, é possível observar 

que o TFA modulou a resposta autonômica cardíaca de modo que o índice LF, assim 

como o balanço LF/HF apresentaram-se menores nos grupos TFA+CS/LPS em 

relação ao grupo CS/LPS. Por outro lado, o índice HF foi restaurado pelo TFA nos 

animais pertencentes ao grupo TFA+CS/LPS quando comparado ao grupo CS/LPS. 

Este perfil está ilustrado na Figura 13. Na Tabela 1 podemos observar que os valores 

da PAS e da PAD não foram alterados de forma significativa em nenhum dos grupos 

experimentais estudados. No entanto, a variabilidade da pressão arterial (VPA) 

apresentou-se aumentada no grupo CS/LPS em relação ao grupo controle, ao mesmo 

tempo em que o TFA preveniu o aumento da VPA nos animais pertencentes ao grupo 

TFA+CS/LPS. Dessa forma, percebemos que o TFA modula o controle autonômico 

cardíaco de animais do grupo TFA+CS/LPS, prevalecendo nos animais desse grupo 

um perfil preponderantemente parassimpático. Ainda nesse sentido, observamos 

também que os valores do barorreflexo estão reduzidos no grupo CS/LPS, e que o 

TFA é capaz de restaurar os valores do barorreflexo em níveis próximos ao grupo 

controle.  
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Tabela 1. Efeito do TFA sobre a modulação autonômica cardíaca.  

 

 

CONTROLE 

 

TFA CS/LPS TFA+CS/LPS 

FC (bpm) 
586,9 ± 16,95 

 

668,6 ± 13,21 

 

576,4 ± 15,93 

 

619,6 (484,1 - 633,5) 

 

VFC (ms) 
84,49 ± 65,8 

 

46,21 (20,1 – 157,5) 

 

27,86 ± 5,8 a 

 

16,34 (13,72 - 32,35) a 

 

LF (nu) 
38,01 ± 17,8 

 

24,02 ± 11,07 a,b 

 

63,9 ± 7,8 a 

 

32,28 ± 16,01b 

 

LF (ms2) 
0,49 ± 0,035 

 

0,5 ± 0,26 

 

0,3 ± 0,09a 

 

0,47 ± 0,22 

 

HF (nu) 
57,13 ± 18,1 

 

70,68 ± 21,18 

 

37,3 ± 8,9 

 

66,84 ± 16,05b 

 

HF (ms2) 
2,69 ± 0,4 

 

3,21 ± 0,43 

 

2,91 ± 0,34 

 

3,02 ± 0,42 

 

LF/HF 
1,010 ± 0,7 

 

0,3725 ± 26,8 

 

1,961 ± 0,7a 

 

0,346 ± 0,19b 

 

VPA (mmHg) 
6,631 ± 2,93 

 

11,79 ± 7,85 

 

17,96 ± 7,3a 

 

3,554 ± 0,87b 

 

PAS (mmHg) 
125,5 ± 11,5 

 

117,9 ± 7,8 

 

120,8 ± 12,5 

 

111,4 ± 12,53 

 

PAD (mmHg) 
86,83 ± 9,8 

 

80,77 (79,46 - 86,46) 

 

82,88 ± 8,4 

 

81,13 ± 10,5 

 

BARORREFLEXO 
2,938 ± 0,6 

 

2,04 ± 0,94 

 

1,414 ± 0,24a 

 

2,732 ± 1,42b 

 

Nota: Após os registros hemodinâmicos, a análise da variabilidade da FC e da PA foi obtida utilizando 
o modelo autorregressivo. A FC, a VFC, os componentes de alta (HF) e baixa (LF) frequência, o balanço 
simpatovagal (LF/HF), os níveis de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), assim como a 
VPA e o barorreflexo foram exibidos na tabela.  Dados com distribuição paramétrica foram 
apresentados como média ± DP. Dados com distribuição não-paramétrica foram apresentados como 
mediana (interquartil 25%-75%). Resultados foram considerados significativos quando p<0,05. a = x 
CONTROLE; b = x CS/LPS. 
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Figura 14. Espectro de potência representativo de cada grupo experimental. Painel A: 
CONTROLE – linha pontilhada; TFA - linha contínua. Painel B: CS/LPS – linha pontilhada; 
TFA+CS/LPS – linha contínua. Gráficos de pizza expressam a porcentagem da banda LF (branca) e 
HF (cinza), nas posições acima (sem CS/LPS) e abaixo (após exposição CS/LPS) em cada painel. 
 
 
 

5. 9 Efeito do TFA sobre a relação entre citocinas pró-inflamatórias e o 

balanço autonômico cardíaco 

 

 A Figura 15 ilustra a relação entre as citocinas pró-inflamatórias e o balanço 

autonômico.  Para verificar a influência do ambiente pró-inflamatório pulmonar sobre 

o sistema autonômico de animais do grupo em um modelo experimental in vivo de 

DPOC, nós realizamos uma regressão linear entre os parâmetros autonômicos 

cardíacos conhecidos por estarem relacionados à presença de comorbidades e os 
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níveis de citocinas inflamatórias no pulmão. Encontramos uma correlação positiva 

forte entre a modulação simpática cardíaca (LF) e a citocina pró-inflamatória TNF-α 

nos camundongos do grupo CS/LPS (15B). No entanto, essa relação estava ausente 

no grupo TFA+CS/LPS (15C), semelhante ao que ocorreu no grupo controle (15A).  

 O balanço simpato-vagal, representado pelo índice LF/HF (α), também 

evidenciou uma relação positiva com a mesma citocina pró-inflamatória (TNF-α) no 

grupo CS/LPS (16B). Novamente, essa relação estava ausente nos grupos controle 

(16A) e TFA+CS/LPS (16C).  

 Como parâmetro classicamente considerado protetor, analisamos a modulação 

vagal cardíaca (HF) e a sua influência sobre os níveis de TNF-α, uma vez que foi essa 

a citocina que se mostrou mais sensível às alterações autonômicas inerentes à DPOC. 

Nossos resultados indicaram uma relação negativa entre o índice HF e os níveis de 

TNF-α no grupo CS/LPS (17B). Inversamente, os animais expostos ao protocolo de 

CS/LPS mas que realizaram previamente o treinamento físico (TFA+CS/LPS) não 

apresentaram relação, assim como o grupo controle. 
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Figura 15. Influência do TFA sobre a relação entre a modulação simpática e a resposta 
inflamatória. A relação entre a modulação simpática e o nível de secreção das citocinas IL-6, TNF-α, 
TGF-β e IFN-γ nas vias aéreas foi avaliada através de uma regressão linear. * indica significância, 
considerado quando p<0,05. 
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Figura 16. Influência do TFA sobre a relação entre a modulação vagal e a resposta inflamatória. 
A relação entre a modulação vagal e o nível de secreção das citocinas IL-6, TNF-α, TGF-β e IFN-γ nas 
vias aéreas foi avaliada através de uma regressão linear. * indica significância, considerado quando 
p<0,05. 
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Figura 17. Influência do exercício aeróbio moderado sobre o balanço simpato-vagal e a resposta 
inflamatória. A relação entre a relação LF/HF e o nível de secreção das citocinas IL-6, TNF-α, TGF-β 
e IFN-γ nas vias aéreas foi avaliada através de uma regressão linear. * indica significância, considerado 
quando p<0,05. 
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6. DISCUSSÃO 

 

       O presente estudo investigou a capacidade antiinflamatória, o efeito 

antioxidante e a influência do TFA sobre o remodelamento pulmonar e a modulação 

autonômica cardíaca em animais expostos à fumaça de cigarro e LPS. Nossos 

resultados mostram que o exercício físico aeróbio reduziu a migração celular, os 

fatores de transcrição responsáveis pela secreção de citocinas pró-inflamatórias e 

proteases, a peroxidação lipídica, assim como amenizou os danos estruturais, 

prevenindo o alargamento dos alvéolos.  

     Apesar do efeito protetor do exercício físico ser o protagonista, o modelo in vivo 

adotado no presente estudo deve ser discutido à luz dos modelos in vivo de inflamação 

pulmonar neutrofílica e DPOC. Assim como em outras doenças crônicas, como, por 

exemplo, a asma, os modelos experimentais de DPOC permitem que os vários 

estágios da doença sejam investigados. A maioria dos autores que estuda modelos in 

vivo de DPOC admite que algumas características são importantes para garantir a 

fidedignidade do modelo experimental em relação aos sintomas clínicos observados 

na DPOC (141-148). Essas características compreendem principalmente a migração 

neutrofílica, o estresse oxidativo, o alargamento alveolar, e o remodelamento das vias 

aéreas. Nesse sentido, esses estudos reportam que os modelos experimentais in vivo, 

nos quais os animais são expostos à fumaça de cigarro, representam de forma mais 

adequada a manifestação dessas alterações. No entanto, ressaltam que o curso 

temporal de exposição à fumaça interfere diretamente no perfil celular e na instalação 

de alterações estruturais no parênquima pulmonar e nas vias aéreas (141-145, 152), 

determinando a gravidade da DPOC. De fato, Ito e cols. (2019) (152) demonstraram que 

o enfisema pulmonar, ou seja, a inflamação exacerbada levando à destruição de fibras 

elásticas e ao alargamento alveolar induzidos pela inalação de fumaça de cigarro se 

faz presente em um período de no mínimo 3 meses de exposição ao cigarro (152).  

Outro ponto importante que dever ser considerado é que os estudos que se 

ocupam em investigar a exacerbação da DPOC na presença de infecção pulmonar, 

também consideram a variação do tempo de exposição à fumaça de cigarro para a 

análise da exacerbação (147, 150, 204, 205). De fato, existem evidências que após pelo 

menos 8 semanas de exposição à fumaça de cigarro, a resposta inflamatória é 

efetivamente acentuada, a ponto de ser responsável por alterações teciduais e 
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funcionais permanentes (141, 142, 144, 152, 153). Dessa forma, considerando a influência do 

perfil temporal e de aspectos ligados ao modelo de exposição à fumaça de cigarro, é 

coerente assumir que os resultados obtidos a partir de estudos que se propõem a 

investigar terapias capazes de atenuar a inflamação pulmonar devem ser 

interpretados, considerando o modelo experimental in vivo de DPOC adotado. No 

entanto, ainda há poucos estudos sobre os efeitos agudos da exposição à fumaça de 

cigarro e de sua importância como gatilho para a exacerbação da DPOC na presença 

de um agente infeccioso. Nesse mesmo sentido, poucos estudos têm investigado o 

efeito de terapias não farmacológicas capazes de proteger o pulmão exposto à curtos 

período de fumaça de cigarro e posteriormente submetido a uma infecção pulmonar.  

       Em nosso modelo experimental, cujo objetivo era reproduzir as principais 

características fisiopatológicas da DPOC - dentre elas uma resposta inflamatória 

exacerbada, com intenso infiltrado celular, participação de fatores de transcrição e o 

desequilíbrio oxidativo, culminando com os danos estruturais e funcionais – em um 

curto intervalo de tempo, adaptamos estudos prévios que utilizaram espécies e 

linhagens diferentes, assim como um período de exposição divergente (142, 143). Nesses 

estudos, Jobse e cols. (2014) utilizaram camundongos BALB/C, enquanto Hardaker e 

cols. (2010) utilizaram ratos. Embora seja comum a utilização desses animais como 

modelos de DPOC, é consenso, atualmente, que os camundongos C57Bl/6 são os 

mais indicados como modelo de DPOC.  Esse fato se deve à sua maior propensão à 

manifestar a típica resposta Th1, característica da DPOC, e desenvolver aspectos da 

doença similares ao que ocorre em humanos (135, 141). Ao mesmo tempo, adaptamos 

também o período de exposição à fumaça, preconizando um período curto associado 

ao estímulo do LPS, para garantir a resposta inflamatória exacerbada. Dessa forma, 

apesar de usarmos estudos prévios como referência, em nosso trabalho propusemos 

a utilização de um novo modelo experimental in vivo com as características 

fisiopatológicas da DPOC, mimetizadas após curto período de exposição aos fatores 

etiológicos.  

Considerando o exposto, após determinação do modelo experimental e 

considerando os estudos que mostram o efeito protetor do TFA moderado sobre a 

inflamação pulmonar em modelos in vivo de DPOC, nos quais a exacerbação do 

quadro pró-inflamatório é induzida em animais submetidos a longos períodos de 

exposição à fumaça de cigarro, nosso objetivo foi avaliar a capacidade do TFA 
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moderado de atenuar a ocorrência das alterações inflamatórias, oxidativas, 

estruturais, funcionais e autonômicas presentes na DPOC após curto período de 

indução da doença. 

      Nossos resultados mostram que a inalação de fumaça de cigarro durante um 

período de 3 dias, associada a instilação de LPS de E. coli 24 h antes da eutanásia, é 

suficiente para induzir as principais características da DPOC, desde a inflamação 

pulmonar neutrofílica até o alargamento alveolar e a destruição de fibras elásticas. De 

fato, os animais foram submetidos à duas sessões de fumaça de cigarro por dia, 

durante três dias, e no terceiro dia, 24 h antes da eutanásia, receberam a instilação 

intranasal de LPS. Nosso resultados apontam que a população de neutrófilos e a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias foram exacerbados nos animais expostos à 

fumaça de cigarro e LPS, fato este que condiz com dados apresentados em estudos 

prévios (149, 150, 168).  

       Por outro lado, no que diz respeito ao estresse oxidativo, nossos resultados não 

evidenciaram um desequilíbrio significativo entre as principais enzimas pró- e 

antioxidantes em animais expostos ao cigarro e ao LPS. Esses dados podem 

contribuir para a compreensão da participação do estresse oxidativo no modelo in vivo 

adotado no presente estudo. É bem descrito que o estresse oxidativo tem um papel 

crucial na progressão da DPOC, pois um desequilíbrio entre a atividade de enzimas 

pró- e antioxidantes resulta na cronicidade da destruição alveolar, a qual influencia 

diretamente a ventilação e a perfusão pulmonar (3-5, 10, 74, 75, 79). Em nosso estudo, os 

dados indicam que a fumaça de cigarro associada ao LPS alterou a peroxidação 

lipídica, mas não influenciou o perfil das enzimas antioxidantes. Analisando nossos 

resultados, identificamos que a inflamação pulmonar e as alterações discretas dos 

mecanismos oxidativos, associados ao remodelamento das vias aéreas não 

interferiram na mecânica pulmonar de animais expostos à fumaça de cigarro e ao LPS 

intranasal após curto período de exposição. Esse resultado, reforça a ideia de que a 

presença da inflamação pulmonar, em um primeiro momento, não está associada à 

disfunção da mecânica pulmonar. Nesse mesmo sentido, talvez seja por esse motivo 

que a resposta inflamatória pulmonar exacerbada pelo LPS seja suficiente para 

estabelecer a inflamação neutrofílica, mas seja insuficiente para induzir a disfunção 

pulmonar característica da DPOC.  
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      Entretanto, o ponto relevante do nosso estudo, no que diz respeito ao 

mecanismo fisiopatológico da DPOC, é que a sinalização celular responsável pela 

cronicidade da DPOC está presente no pulmão dos animais expostos à fumaça de 

cigarro e LPS em um curto período. Embora seja possível que a inflamação pulmonar 

observada em nossos resultados comece a ser controlada quando o período de 

exposição à fumaça tem o seu término. Dessa forma, é razoável sugerir que após a 

resolução da infecção pulmonar, o efeito da exposição à fumaça de cigarro por um 

curto período não comprometa a estrutura e a função pulmonar. É fato que nossos 

resultados mostram que, no modelo experimental in vivo de DPOC adotado no 

presente estudo, o alargamento alveolar e a destruição das fibras elásticas, que são 

características importantes que definem a DPOC, estão presentes. No entanto, é 

possível que essas alterações na estrutura pulmonar, após curto período de exposição 

ao cigarro, tenham a capacidade de induzir um remodelamento das vias aéreas sem 

implicações clinicas perceptíveis em um primeiro momento, a despeito dos 

mediadores pró-inflamatórios e das metaloproteases, do aumento dos mecanismos 

pró-oxidantes e dos fatores de transcrição fundamentais para os processos pró-

inflamatórios associados à DPOC estarem todos presentes e elevados no grupo 

CS/LPS. Dessa forma, mesmo após curta exposição à fumaça de cigarro associado 

ao LPS, os mecanismos necessários para a instalação e evolução da DPOC estão 

presentes, degradando o tecido, propiciando a ocorrência de infecções e favorecendo 

a instalação de comorbidades, mesmo antes da manifestação das alterações 

funcionais do sistema respiratório. 

          O caráter imunomodulador do exercício físico têm sido descrito e reconhecido 

nos últimos tempos, e se destacado como ferramenta benéfica no controle de doenças 

inflamatórias crônicas como um todo, mas com importante destaque em relação às 

doenças respiratórias, como a DPOC (206). Esses efeitos do exercício físico são 

dependentes da intensidade, duração e frequência da prática, sendo esses os 

principais parâmetros existentes em um programa de treinamento. Nesse sentido, o 

TFA moderado têm sido descrito como ideal para potencializar o efeito 

imunomodulador do exercício físico (206). De forma geral, em nosso estudo, o TFA 

prévio à indução da DPOC foi capaz de atenuar a exacerbação da inflamação 

pulmonar aguda induzida pela exposição ao LPS após curto período de exposição à 

fumaça de cigarro. Dessa forma, nossos resultados mostram que o TFA moderado 
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protegeu o microambiente pulmonar da exacerbação da DPOC, assim como 

encontramos na literatura, apontando o potencial da prática regular e moderada de 

exercícios físicos em estimular a resposta antiinflamatória e reduzir os danos 

estruturais e funcionais decorrentes de um processo inflamatório exacerbado. 

           Pontualmente, no presente estudo demonstramos que o TFA moderado 

atenuou tanto a migração de células inflamatórias para o pulmão quanto o 

remodelamento desordenado das vias aéreas, caracterizado pelo alargamento 

alveolar, pela deposição exagerada de colágeno e pela destruição das fibras elásticas. 

É bem descrito que a exposição ao cigarro associada à administração intranasal de 

LPS resulta em aumento da celularidade no pulmão, principalmente devido a intensa 

infiltração de neutrófilos. Assim, a maioria dos estudos mostram que a exacerbação 

da DPOC é uma resposta inflamatória neutrofílica (149, 150).  

De acordo com nossos resultados, a exacerbação da resposta inflamatória 

pulmonar aguda induzida pela exposição ao LPS também apresentou aumento 

significativo do número de neutrófilos, a despeito do curto período de exposição à 

fumaça de cigarro. Diferentemente do aumento da população de macrófagos 

alveolares observado em modelos experimentais que utilizam longo período de 

exposição à fumaça de cigarro (16, 18, 207), nossos resultados mostram um aumento do 

número de macrófagos no LBA apenas nos animais doentes submetidos ao TFA 

previamente. Embora a maioria dos estudos indique que o aumento da população de 

macrófagos durante a exacerbação da DPOC é caracterizado pelo fenótipo pró-

inflamatório dessas células, nossos resultados sugerem que o aumento da população 

de macrófagos induzida pelo TFA seja uma população com fenótipo antiinflamatório. 

Considerando que o TFA foi capaz de proteger o pulmão da exacerbação da resposta 

inflamatória, é possível que o aumento da população de macrófagos no LBA seja um 

reflexo do efeito imuno-modulatório do exercício aeróbio. Assim, nós sugerimos que o 

TFA moderado pode estar associado à mudança do perfil de macrófagos pró-

inflamatórios (M1) para um perfil de macrófagos regulatórios (M2). Na literatura, 

alguns estudos apontam que a atividade física é capaz de modular o perfil da 

população de macrófagos (24, 208, 209), subsidiando o que encontramos em nosso 

estudo. A população de macrófagos também estava elevada nos animais expostos 

apenas ao TFA, fato este que reforça a ideia de que o TFA interfere na polarização 

para a população de macrófagos do tipo M2. Dessa forma, nossos resultados estão 
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de acordo com o conceito clássico de que a prática regular de exercício físico aeróbio 

atua protegendo o pulmão e as vias aéreas ao manter um microambiente anti-

inflamatório (37, 210).  

Em relação à população de linfócitos, apesar da presença da CXCL1, uma 

quimiocina secretada também por linfócitos, nossos resultados mostram que não 

houve exacerbação do aumento da população de linfócitos nos animais do grupo 

CS/LPS, assim como não houve efeito da realização prévia do TFA sobre essa 

população. Esses resultados vão de encontro ao descrito por alguns autores que 

identificaram a presença significativa de linfócitos CD4+ e CD8+ a partir do 3 mês de 

exposição a fumaça de cigarro (152). Por esse motivo, a maioria dos estudos que 

avaliam a exacerbação da resposta inflamatória na DPOC, demonstraram menor 

participação da resposta imune adaptativa no processo de exacerbação da DPOC 

induzida por curto período de exposição à fumaça de cigarro (3, 8, 41).  

As células residentes no ambiente pulmonar (macrófagos pulmonares) e as 

células que migram para o pulmão apresentam receptores da imunidade inata, e 

dentre eles, os receptores TLR são importantes. De fato, alguns autores indicam que 

os receptores TLR2, TLR4 e TLR9 merecem destaque pois estão envolvidos na 

exacerbação da DPOC tanto em modelos experimentais in vivo quanto em indivíduos 

com DPOC (53-57). A ativação desses receptores, principalmente o TLR2 e o TLR4, 

está intimamente relacionada ao fator MyD88 que é responsável pela ativação do fator 

de transcrição nuclear NF-kβ, o que resulta na síntese de proteínas pró-inflamatórias, 

tais como TNF-α e IL-6. Por outro lado, nossos resultados mostram que o TFA 

moderado reduziu a expressão do RNAm para os receptores TLR2, TLR4, e TLR9 no 

pulmão de animais CS/LPS. Alguns autores têm mostrado que a deleção do gene do 

TLR9 reduz a presença de neutrófilos no LBA de animais expostos à fumaça de 

cigarro (58). Nossos resultados mostram que o TFA reduziu a expressão do receptor 

TLR9 no LBA de animais CS/LPS. A participação do TLR9 na exacerbação da 

inflamação pulmonar se deve mais pela exposição à fumaça de cigarro e de suas mais 

de 4.500 substâncias. Curiosamente, o TFA interferiu na expressão de um receptor 

da imunidade inata que não se encontra na membrana celular das células 

inflamatórias, mas sim no citoplasma dessas células. De qualquer forma, é possível 

que a expressão desses receptores tenha sido reduzida por conta da redução do 

número de células no tecido pulmonar após o TFA.  Dessa forma, podemos sugerir 
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que o TFA moderado pode atenuar a secreção de citocinas pró-inflamatórias via o 

receptor da imunidade inata TLR.   

          Além da exacerbação do número de células inflamatórias no LBA de animais 

do grupo CS/LPS, o TFA moderado também atenuou a secreção de citocinas pró-

inflamatórias associadas ao desenvolvimento da DPOC. De fato, nossos resultados 

mostram que o TFA reduziu a concentração de IL-1β e CXCL1 no LBA, e essas 

citocinas são responsáveis pela quimiotaxia de neutrófilos para o microambiente 

pulmonar. No presente estudo o TFA também reduziu os níveis de TNF-α e IL-6, e 

esses resultados são relevantes porque essas citocinas estão envolvidas no aumento 

da permeabilidade vascular e na ativação de células dendríticas, respectivamente. 

Esse efeito pode justificar a redução do número de células totais e de neutrófilos após 

o TFA. A quimiocina CCL2 tem papel importante no tráfego de monócitos pois estimula 

a migração dessas células para o pulmão, e assim aumenta a população de 

macrófagos alveolares. Nossos resultados mostram que o TFA reduziu a 

concentração de CCL2 no LBA de animais do grupo CS/LPS, mas ao mesmo tempo 

aumentou a população de macrófagos. Conforme discutido anteriormente, podemos 

sugerir que esse efeito do TFA ocorre em macrófagos antiinflamatórios de fenótipo 

M2. Essa observação ganha suporte quando avaliamos os níveis de IFN-γ no LBA de 

animais do grupo CS/LPS previamente submetidos ao exercício físico. Como o IFN-γ 

estimula a população de macrófagos a assumir um perfil M1, ou seja, um perfil pró-

inflamatório (82, 83), é possível que a redução da concentração de CCL2 e de IFN-γ 

estejam envolvidos na redução de macrófagos M1, e  aumento da população de 

macrófagos M2 após o TFA.   

         Além do efeito do TFA moderado sobre a secreção de citocinas pró-inflamatórias 

no LBA de animais CS/LPS, nossos resultados mostram que o TFA também é capaz 

de restaurar os níveis de IL-10, uma importante citocina antiinflamatória. Diversos 

autores têm mostrado que a IL-10 auxilia o processo de modulação da resposta 

inflamatória associada à DPOC (29, 31, 42). A IL-10 é secretada por células inflamatórias 

e células estruturais das vias aéreas, como por exemplo as células epiteliais 

brônquicas, no intuito de atenuar a transcrição de genes pró-inflamatórios (211). Dessa 

forma, já foi evidenciada uma significativa redução da concentração de IL-10 no soro 

de pacientes portadores de DPOC (212). Assim, nossos resultados reforçam o conceito 

de que o TFA moderado mantém um microambiente pulmonar capaz de controlar a 
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exacerbação da resposta inflamatória aguda da DPOC via secreção de IL-10. Nesse 

mesmo sentido, nossos resultados mostram que o TFA aumentou os níveis de TGF-

β no LBA de animais TFA+CS/LPS. O TGF-β é um mediador inflamatório que possui 

efeito pleiotrópico em diferentes tipos celulares (213), e tem a capacidade de estimular 

a resolução da inflamação através do remodelamento pulmonar (213, 214). Entretanto, 

na vigência da inflamação pulmonar crônica com o contínuo ciclo de lesão-reparação, 

o controle do TGF-β sobre o remodelamento das vias aéreas torna-se menos 

funcional. Por isso, a maioria dos estudos que avalia o TGF-β na inflamação pulmonar 

de diferentes etiologias, mas principalmente, aquelas que induzem intenso 

remodelamento das vias aéreas, atribui que essa citocina é pró-fibrótica (215-217). Sendo 

assim, as terapias no tratamento da DPOC visam atenuar a atividade do TGF-β no 

intuito de conter a exacerbação do remodelamento pulmonar (216, 217). Por outro lado, 

alguns autores evidenciam que o TGF-β garante a integridade das células epiteliais 

das vias aéreas através da estabilização da membrana das junções “gap” e dessa 

forma participa do controle da permeabilidade do epitélio das vias aéreas frente à 

estímulos nocivos, tais como a fumaça de cigarro ou agentes infecciosos (13). Nesse 

contexto, nossos resultados mostram uma redução acentuada nos níveis de TGF-β 

no LBA de animais CS/LPS. Esses resultados sugerem um efeito protetor da 

integridade epitelial pelo TGF-β na fase inicial da exacerbação da resposta 

inflamatória pulmonar. Em contrapartida, o TFA moderado em animais do grupo 

TFA+CS/LPS elevou a concentração de TGF-β no LBA em relação aos grupo CS/LPS. 

A partir dos nossos resultados não é possível afirmar que o efeito protetor do TFA 

sobre a exacerbação da inflamação pulmonar aguda se deve ao efeito sobre o TGF-

β na permeabilidade epitelial das vias aéreas. Entretanto, vale ressaltar que o 

aumento dos níveis de TGF-β pela atividade física acontece ao mesmo tempo em que 

o TFA reduz o infiltrado celular no LBA. 

         Os efeitos anti-inflamatórios do exercício físico no tratamento de doenças 

inflamatórias crônicas são atribuídos à diferentes mecanismos, que ainda não foram 

totalmente elucidados. No entanto, admite-se que a sinalização celular responsável 

pelo efeito benéfico do TFA envolve a regulação da secreção de citocinas (27) e a 

redução da expressão de receptores TLR na superfície de monócitos e macrófagos. 

Ao mesmo tempo, esses mecanismos envolvem ainda uma mudança no perfil 

populacional de macrófagos devido ao estímulo para a polarização em direção ao 
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fenótipo M2 (40). Nossos resultados corroboram os efeitos do TFA sobre a inflamação 

descritos acima. No entanto, o que é relevante no presente estudo é que a 

exacerbação da resposta inflamatória aguda induzida pela fumaça de cigarro e pelo 

LPS começa a ser orquestrada com a presença de todos os componentes da resposta 

imune e inflamatória mesmo em um curto período de exposição à fumaça de cigarro, 

e que o TFA moderado parece garantir que a resposta inflamatória pulmonar seja 

atenuada a ponto de reduzir o remodelamento das vias aéreas e a destruição de fibras 

elásticas em um curto período de exposição à fumaça de cigarro e LPS. 

         A presença e a ativação dos fatores de transcrição está intimamente 

relacionado à secreção de citocinas pró-inflamatórias, e consequentemente interfere 

na migração de células inflamatórias para o pulmão na DPOC (15, 16, 218-221). De fato, a 

ativação do fator de transcrição NF-κB é responsável pela transcrição gênica de 

proteínas pró-inflamatórias, tais como TNF-α e IL-8, com atividade quimiotática para 

neutrófilos. Nossos resultados mostram que o TFA reduziu a ativação do NF-κB em 

animais CS/LPS. Isso se reflete diretamente no efeito do TFA moderado sobre a 

secreção das citocinas pró-inflamatórias investigadas no LBA desses animais. Outro 

fator de transcrição que merece destaque na DPOC é o STAT3. O STAT3 pode ser 

estimulado pela secreção de IL-6 e IL-23; essas citocinas usam o STAT3 como 

sinalizador intracelular em linfócitos Th17. Esses linfócitos uma vez ativado secretam 

grande concentrações de IL-17 (222-224). Da mesma forma, é bem descrito que a razão 

Th17/Treg e a consequente presença marcante de IL-17 é determinante no 

estabelecimento e na severidade da DPOC, assim como de sua cronicidade (222-224). 

No presente estudo, o TFA moderado reduziu a expressão do STAT3 no tecido 

pulmonar de animais CS/LPS. Esses resultados reforçam a nossa ideia de que a 

sinalização celular da DPOC está presente no pulmão mesmo na exacerbação da 

inflamação pulmonar aguda induzida pelo cigarro e pela exposição ao LPS.       

          Ainda no tocante à sinalização celular envolvendo STAT3, existe uma família 

de proteínas sintetizadas após a transcrição gênica dependente de STAT3, que 

alguns autores sugerem apresentar habilidade de regular negativamente os 

mediadores pró-inflamatórios oriundos da ativação deste fator de transcrição (102, 225-

227). Esse sistema é formado por um conjunto de proteínas com notável capacidade 

supressora da sinalização de citocinas pró-inflamatórias (SOCS). Alguns estudos 

apontam que a expressão de SOCS3 está diretamente relacionada tanto com a fibrose 
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pulmonar em pacientes enfisematosos quanto em modelos experimentais de doença 

inflamatória crônica (102). Na DPOC, e em diversas doenças pulmonares crônicas, a 

STAT3/SOCS3 estão intimamente relacionadas (66, 220). Nossos resultados mostram 

que a exacerbação da inflamação pulmonar induzida pela fumaça de cigarro e pelo 

LPS reduziu a expressão de SOCS3 no tecido pulmonar de animais CS/LPS. 

Inversamente, o TFA restaurou parcialmente os níveis de SOCS3 no tecido pulmonar. 

Esses resultados sugerem que o TFA moderado pode influenciar diferentes níveis de 

sinalização celular para modular a exacerbação da resposta inflamatória pulmonar, 

desde o efeito antiinflamatório sobre a STAT3 até e restauração dos níveis das 

proteínas antiinflamatórias IL-10 e SOCS3. 

         Na DPOC, diferentemente do que ocorre na asma, a inflamação crônica dos 

pulmões resulta em alterações na arquitetura pulmonar, principalmente o alargamento 

alveolar e a destruição de fibras elásticas, que são permanentes e tornam-se 

progressivas até o estabelecimento do enfisema pulmonar (3, 6, 7, 9, 30). Esse constante 

ciclo de lesão-reparação tecidual resulta na exacerbação do remodelamento das vias 

aéreas, com intensa deposição de colágeno na parede brônquica e no parênquima 

pulmonar (3, 6, 7, 9, 30). Geralmente na DPOC, a lesão pulmonar ocorre devido ao 

desequilíbrio entre a atividade de proteases e anti-proteases, e a maioria dos estudos 

indica que um aumento exagerado da atividade das proteases desempenha um papel 

crucial na lesão tecidual observada na DPOC (31, 33). As metaloproteases MMP-9 e 

MMP-12 tem destaque na cronicidade da DPOC, e os neutrófilos ativados que 

migraram para o pulmão secretam grandes concentrações de MMP-9 e MMP-12 (88, 

92-94). Nossos resultados mostram que o aumento da expressão de MMP-9 e MMP-12 

induzido pela inalação de fumaça de cigarro e pela instilação de LPS foi reduzida pelo 

TFA moderado no tecido pulmonar de animais CS/LPS. Estes resultados reforçam 

mais uma vez o efeito modulador do TFA moderado, dessa vez restaurando o 

equilíbrio da atividade de proteases. Além disso, esses resultados podem ser o reflexo 

indireto da redução da população de neutrófilos induzida pelo TFA em animais 

TFA+CS/LPS, desde que as células polimorfonucleares, principalmente macrófagos e 

neutrófilos, representam a maior fonte destas enzimas. Nossos resultados sugerem 

que o ciclo de lesão-reparo também está presente mesmo quando os animais são 

expostos à fumaça de cigarro durante um curto período. Nesse mesmo sentido, 

nossos resultados mostram que a exacerbação da inflamação aguda induzida pelo 
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LPS causou infiltração de células para o tecido pulmonar, alargamento dos alvéolos, 

deposição exagerada de colágeno na região peribrônquica, e destruição de fibras 

elásticas.  

Diferentemente do acentuado efeito antiinflamatório do TFA sobre a 

celularidade, a secreção de citocinas e proteases tão bem quanto os fatores de 

transcrição associados à DPOC, nossos resultados mostram que o TFA preveniu de 

forma menos significativa as alterações estruturais, se mostrando capaz de prevenir 

o alargamento alveolar, mas não interferiu na intensidade da deposição de colágeno 

e da destruição de fibras elásticas, mantendo o grupo TFA+CS/LPS estatisticamente 

igual ao grupo CS/LPS. De fato, nem os corticóides apresentam efeitos benéficos 

significativos sobre o remodelamento das vias aéreas. A despeito desses resultados, 

o remodelamento exagerado das vias aéreas é mais uma importante característica da 

DPOC reproduzida, no presente estudo, em um modelo de inflamação pulmonar 

aguda induzida pela exposição à fumaça de cigarro durante um curto período, e 

exacerbada pelo LPS. Curiosamente, o grupo CS/LPS apresentou aumento 

significativo da deposição de colágeno na região peribrônquica mesmo apresentando 

menor concentração de TGF-β no LBA. Considerando o importante papel dessa 

citocina no processo de remodelamento, cuja origem pode ser a partir de fibroblastos, 

macrófagos ou linfócitos Treg, podemos sugerir que mesmo essa quantidade menor 

encontrada, em associação ao microambiente pró-inflamatório imposto pela 

exposição à fumaça de cigarro e a administração do LPS, foi suficiente para aumentar 

a deposição de colágeno no tecido. Ou seja, no microambiente pró-inflamatório e 

oxidativo, em que há intenso processo de lesão tecidual, mesmo uma menor 

quantidade de TGF- β é suficiente para disparar o processo de remodelamento. 

        Na DPOC, as alterações no metabolismo do estresse oxidativo pulmonar tem 

destaque em decorrência de sua participação crucial na instalação da cronicidade da 

resposta inflamatória pulmonar (8, 10, 79, 87). Atualmente, não há evidências que 

indiquem em qual estágio da DPOC o desequilíbrio entre enzimas pró- e antioxidantes 

começa a comprometer a integridade do tecido pulmonar com o ciclo contínuo de 

lesão e reparação tecidual. No entanto, a maioria dos modelos in vivo de DPOC que 

mostra uma correlação positiva do estresse oxidativo com a gravidade inflamatória da 

doença pulmonar indica que essas alterações pulmonares acontecem após um longo 

período de exposição à fumaça de cigarro (228, 229). Alguns autores atribuem essa 
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condição ao fato de que o desequilíbrio do estresse oxidativo altera a estrutura e a 

função pulmonar de forma gradativa, e por isso nem sempre é possível observar uma 

alteração significativa do estresse oxidativo em um curto período de exacerbação da 

resposta inflamatória (4, 5, 8, 228, 229).  

      A despeito disso, nossos resultados mostram um aumento da peroxidação lipídica 

no tecido pulmonar, sem alterar a concentração das enzimas SOD e CAT, indicando 

a tendência à prevalência pró-oxidativa sem resposta adequada simultânea do perfil 

protetor antioxidante nos animais do grupo CS/LPS. Com isso, o predomínio oxidativo 

no tecido dispara e agrava a secreção de citocinas inflamatórias e a deterioração do 

tecido pulmonar, colaborando para a instalação da DPOC (32). No entanto, o exercício 

moderado preveniu a ocorrência de lesão tecidual, com menores níveis de 

peroxidação lipídica no pulmão do animais do grupo TFA+CS/LPS. Em relação ao 

perfil antioxidante, a enzima SOD não sofreu influência da exposição à fumaça de 

cigarro associada ao LPS, apresentando níveis próximos em todos os grupos 

experimentais. 

      Paralelamente, a enzima CAT apresentou níveis elevados apenas no grupo TFA, 

evidenciando o potencial do exercício aeróbio em otimizar os fatores antioxidantes, de 

forma geral. Apesar de nossa hipótese ser de que encontraríamos menores níveis de 

enzimas antioxidantes no grupo CS/LPS, a literatura nos mostra que existe grande 

heterogeneidade entre os marcadores de EO na DPOC. Em estudos clínicos, 

podemos encontrar descritos níveis menores de enzimas antioxidantes em indivíduos 

com DPOC, mas também níveis similares à indivíduos saudáveis (230). Essa 

heterogeneidade pode ser atribuída, em parte, à presença de diferentes fenótipos e 

estágios da DPOC, assim como a utilização de grupos pequenos dentro do estudo.  

     Embora esperássemos que os níveis de SOD e CAT estivessem elevados também 

no grupo TFA+CS/LPS, podemos considerar a influência dessa heterogeneidade 

descrita acima, e também o perfil individual dos animais utilizados no grupo, uma vez 

que podemos identificar indivíduos que se exercitam menos que a maioria no mesmo 

grupo, independentemente dos estímulos externos. Além disso, a maior parte dos 

estudos analisa o perfil inflamatório e oxidativo após longo período de exposição à 

fumaça de cigarro (16, 18, 230). Esse fato faz com que nossos dados sejam pioneiros na 

análise à curto prazo de exposição, em modelo que simula a instalação das alterações 

típicas da DPOC.  
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Assim, nossos resultados indicam o efeito modulador do TFA prévio sobre a 

exacerbação do estresse oxidativo, especialmente relacionado ao controle da lesão 

tecidual, ao reduzir os níveis de peroxidação lipídica. Considerando a interrelação das 

respostas inflamatória e oxidativa, o efeito do TFA sobre o estresse oxidativo em 

animais CS/LPS pode ser refletido principalmente na redução da população de 

neutrófilos LBA e de polimorfonucleares no pulmão assim como na redução do 

alargamento alveolar, da deposição de colágeno, e da destruição das fibras elásticas. 

Baseado nesses resultados e na literatura atual, é razoável sugerir que o TFA 

moderado pode potencializar o ambiente antioxidante nos pulmões 

independentemente da presença de estímulo inflamatório. Cabe ressaltar aqui, que 

outros fatores relacionados ao estresse oxidativo, tais como as espécies reativas do 

oxigênio (ROS) e a capacidade antioxidante total (FRAP) foram analisados no 

presente estudo, mas não foram influenciados pelo nosso modelo in vivo de DPOC. 

Dessa forma, é possível que um desequilíbrio acentuado do metabolismo do estresse 

oxidativo seja mais um parâmetro ligado ao tempo de exposição à fumaça de cigarro 

adotado no presente estudo, e por isso não seja tão evidente. Consideramos 

importante avaliações futuras que incluam outros importantes marcadores 

antioxidantes e ao longo do tempo, utilizando o modelo de curta exposição à fumaça 

de cigarro associado ao LPS, para que seja traçado de forma homogênea o perfil 

oxidativo nesse modelo. 

         A mecânica respiratória na DPOC é afetada quando o enfisema pulmonar está 

instalado (67, 231). Por outro lado, alguns autores têm descrito que, mesmo o aumento 

da resistência ao fluxo de ar nas vias aéreas e a redução da complacência pulmonar 

não influenciam imediatamente a mecânica respiratória (232). Nossos resultados estão 

de acordo com esses autores. De fato, no presente estudo nós mostramos que a 

resistência e a elastância total e tecidual não foram influenciadas pela exposição à 

fumaça de cigarro e ao LPS. Curiosamente, a resistência das vias aéreas foi reduzida 

nos animais CS/LPS. É possível interpretar esse resultado como um reflexo da 

hiperatividade simpática sistêmica presente nos animais CS/LPS, e que se manifesta 

nas vias aéreas como um relaxamento da musculatura lisa dos brônquios em resposta 

a ativação dos receptores β2-adrenérgicos na células da musculatura lisa das vias 

aéreas (233, 234). Por fim, nossos resultados mostram que o TFA moderado não alterou 

os parâmetros da mecânica respiratória investigados no presente estudo. Dessa 
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forma, é razoável sugerir que a ausência de alterações na mecânica pulmonar e o 

efeito benéfico do TFA em animais CS/LPS são dependentes do tempo de exposição 

ao cigarro.  

A DPOC é uma doença pulmonar crônica com manifestações clínicas 

sistêmicas que não estão ligadas diretamente a exacerbação da inflamação pulmonar. 

De fato, alguns autores têm mostrado que a modulação do sistema nervoso autônomo 

cardíaco é um preditor da gravidade da DPOC, especialmente através da avaliação 

da VFC (27, 121-123, 126, 127). Isso se deve ao fato de que há uma disfunção autonômica 

em indivíduos portadores de DPOC, e esse fenômeno pode ser mimetizado em 

modelos in vivo (136). Nossos resultados mostram que a inflamação pulmonar induzida 

pela exposição à fumaça de cigarro e exacerbada pelo LPS aumentou o índice de 

ativação da resposta simpática (LF), e em contrapartida, houve uma redução do índice 

de ativação vagal (HF) e da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em animais 

CS/LPS. Vale ressaltar que a gravidade sistêmica da DPOC tem sido diretamente 

relacionada à redução da VFC (121-123, 126, 127). Além disso, a variabilidade da pressão 

arterial (VPA) apresentou-se elevada após a exacerbação da inflamação pulmonar, 

ao mesmo tempo em que a resposta barorreflexa foi prejudicada pela inflamação 

pulmonar, sendo esses efeitos, também, reflexos da disfunção autonômica 

identificada no grupo CS/LPS. No presente estudo, nossos resultados mostram que o 

desequilíbrio entre a resposta simpática e parassimpática foi influenciado pela 

exacerbação da inflamação pulmonar induzida por um curto período de exposição à 

fumaça de cigarro. Entretanto, é possível que a modulação autonômica cardíaca seja 

mais sensível ao cigarro associado ao LPS do que as próprias células envolvidas na 

inflamação pulmonar. Quanto ao efeito do TFA moderado sobre a modulação 

autonômica cardíaca, nossos resultados mostram que o TFA reduziu a atividade 

simpática e restaurou parcialmente a modulação autonômica vagal em animais 

TFA+CS/LPS. Além disso, o TFA restaurou a VPA e a resposta barorreflexa em 

animais TFA+CS/LPS. Curiosamente, nossos resultados mostram que a restauração 

do balanço autonômico cardíaco induzido pelo TFA moderado não elevou os índices 

da VFC nos animais TFA+CS/LPS. Esse resultado não esperado pode ser um reflexo 

do efeito do LPS administrado 24 horas antes da eutanásia. De fato, alguns autores 

mostram que doses altas de LPS ou avaliações do SNA logo após a exposição ao 

LPS aumenta de forma significativa o índice de atividade simpática (LF) e reduz os 
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valores do índice de ativação vagal (HF) (235). Essas alterações influenciam os valores 

da VFC a despeito da resposta da pressão arterial. Dessa forma, podemos sugerir 

que um período maior entre a administração de LPS e a análise dos parâmetros 

hemodinâmicos pode ser suficiente para refletir o efeito sobre o balanço dos valores 

de LF e HF sobre a variabilidade da frequência cardíaca nos animais CS/LPS. De 

qualquer forma, o TFA moderado não restaurou a VFC de animais CS/LPS. Nesse 

sentido, é possível que o efeito benéfico do TFA sobre a VFC necessita de um período 

maior de atividade física.  

O perfil autonômico cardíaco e a inflamação pulmonar crônica na DPOC 

possuem uma importante inter-relação (236, 129, 130). Nesse contexto, alguns autores 

descrevem a presença de receptores adrenérgicos e colinérgicos em células do 

sistema imune (130, 139, 236). Dessa forma, a estimulação autonômica colinérgica 

nicotínica em células inflamatórias, como por exemplo os macrófagos alveolares, pode 

atenuar a secreção de mediadores pró-inflamatórios, caracterizando a resposta anti-

inflamatória colinérgica (54-57, 60). Nossos resultados mostram uma correlação positiva 

entre o aumento da modulação simpática e a secreção da citocina pró-inflamatória 

TNF-α no LBA de animais CS/LPS. Baseado nesse resultados, é possível sugerir que 

a exacerbação da atividade simpática cardíaca coincide com a progressão da 

resposta inflamatória pulmonar. Em contrapartida, nossos resultados mostram que o 

TFA moderado aboliu a correlação positiva entre a atividade simpática e a liberação 

de TNF-α em animais CS/LPS. Esses resultados indicam que o mecanismo 

antiinflamatório do TFA sobre a secreção de TNF-α pode ser devido à restauração da 

resposta vagal. Por esse motivo, é razoável sugerir que o eixo antiinflamatório 

colinérgico tem participação no efeito protetor do TFA na exacerbação da resposta 

inflamatória pulmonar. Dessa forma, nossos resultados indicam mais uma vez o efeito 

modulador do TFA, uma vez que reduziu a atividade simpática, e inversamente 

aumentou a atividade vagal, e assim, atenuou a resposta inflamatória pulmonar. 

Alguns autores afirmam que principalmente os macrófagos possuem um subtipo de 

receptor nicotínico localizado na superfície da membrana que é responsável pelo eixo 

neural colinérgico anti-inflamatório (237). Nesse sentido, é possível sugerir que o 

aumento da população de macrófagos alveolares no LBA de animais submetidos ao 

TFA e expostos ao cigarro e ao LPS seja parcialmente responsável pelo efeito 

antiinflamatório da atividade física. Nesse mesmo contexto, podemos especular que 
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os macrófagos no LBA após o TFA tem características da subpopulação de 

macrófagos do tipo M2, conhecida por desempenhar um papel regulatório na 

inflamação devido à sua capacidade de secretar grandes quantidades de IL-10. Cabe 

ressaltar que, no presente estudo, o TFA restaurou os níveis de IL-10 em animais 

CS/LPS. Apesar do TFA moderado não ter efeito sobre a VFC em animais CS/LPS, 

nossos resultados mostram que a modulação autonômica induzida pelo TFA se faz 

presente também em modelos de exacerbação da inflamação pulmonar aguda e 

propõe a interação do SNA e a resposta imune no nosso modelo experimental. 

Outro ponto que deve ser abordado é que a via neural colinérgica que chega 

ao sistema respiratório inerva glândulas de muco e, principalmente, as células da 

musculatura lisa das vias aéreas (traqueia e brônquios). Classicamente, o estímulo 

colinérgico é responsável pela resposta broncoconstritora nos pulmões, fato este que 

torna possível supor prejuízo no fluxo aéreo frente à estimulação parassimpática. 

Curiosamente, nossos resultados mostram que o aumento da atividade vagal induzida 

pelo TFA moderado não alterou os parâmetros da mecânica respiratória nos animais 

CS/LPS. Essa característica é um pré-requisito importante para as terapias que 

sugerem um mecanismo de ação envolvendo a resposta antiinflamatória colinérgica. 

O TFA moderado preenche esse pré-requisito.   

Ao abordarmos em nosso estudo o efeito positivo do TFA realizado 

previamente à indução da DPOC, percebemos o potencial benéfico do exercício como 

terapia em doenças respiratórias inflamatórias e, no caso específico, a DPOC. Ao 

atuar positivamente sobre parâmetros locais e sistêmicos, responsáveis pela evolução 

e gravidade da doença, evidenciamos a importância da prática regular do exercício 

físico. Com a capacidade de modular o sistema imune, regulando a expressão de 

fatores de transcrição, de receptores, adequando os perfis celulares e otimizando o 

controle autonômico, o TFA prévio se destaca como uma importante ferramenta na 

prevenção da evolução da DPOC e da ocorrência de suas comorbidades, sugerindo 

que indivíduos praticantes de atividade física apresentam melhor capacidade de 

resposta frente à estímulos nocivos externos.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Por fim, nossos resultados mostram que a realização do exercício aeróbio de 

intensidade moderada previamente à indução da DPOC induz efeitos protetores em 

relação ao padrão de resposta inflamatória, atuando sobre vários níveis dessa 

resposta, e em relação à restauração do equilíbrio da modulação autonômica 

cardíaca, prevenindo a ocorrência da exacerbação da inflamação e da manifestação 

de alterações estruturais fundamentais para a evolução da DPOC. Esse efeito foi 

promovido ao reduzir a migração celular e a secreção de citocinas pró-inflamatórias, 

assim como ao estimular a resposta vagal, acentuando o potencial neuro-

imunoregulatório do treinamento físico sobre a inflamação pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

8. REFERÊNCIAS 

 

1 – Organização Mundial de Saúde. 2014. Disponível: https://www.who.int/health-
topics/chronic-respiratory-diseases. Acesso em 10/10/2019. 
 
2 – Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. 2019. 155p. 
 
3 – Barnes, PJ. Inflammatory mechanisms in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. J Allergy Clin Immunol. 2016;138(1):11p. 
 
4 – Choudhury G, MacNee W. Role of inflammation and oxidative stress in the 
pathology of ageing in COPD: potential therapeutic interventions. COPD: J Chron 
Obstr Pulm Disease. 2016;14(1):13p. 
 
5 – Rahmann I, Biswas SK, Kode A. Oxidant and antioxidant balance in the airways 
and airway disease. Eur J Pharmacol. 2006;533(1):17p. 
 
6 – Powels SD, Zijlstra GJ, van der Torn M, Hesse L, Gras R, ten Hacken NHT et al. 
Cigarette smoke-induced necroptosis and DAMP release trigger neutrophilic airway 
inflammation in mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016;310:9p. 
 
7 – Holloway RA, Donnelly LE. Immunopathogenesis of chronic obstructive pulmonary 
disease. Curr Opin Pulm Med. 2013;19(2):7p. 
 
8 – Campos KKD, Manso RG, Gonçalves EG, Silva ME, de Lima WG, Menezes CAS 
et al. Temporal analysis of oxidative effects on the pulmonar inflammatory response in 
mice exposed to cigarette smoke. Cell Immunol. 2013;284:7p. 
 
9 – Chung KF, Adcock IM. Multifaceted mechanisms in COPD: inflammation, immunity, 
and tissue repair and destruction. Eur Resp J. 2008;31(6):10p. 
 
10 – Rahmann I, MacNee W. Oxidative stress and regulation of glutathione in lung 
inflammation. Eur Resp J. 2000;16:10p. 
 
11 – Gidron Y, Deschepper R, De Couck M, Thayer JF, Velkeniers B. The vagus 
nervus can predict and possibly modulate non-communicable chronic diseases: 
introducing a neuroimmunological paradigm to public health. J Clin Med. 
2018;7(371):11p. 
 
12 – Handa R, Poanta L, Rusu D, Albu A. The role of heart rate variability in assessing 
the evolution of patients with chronic obstructive pulmonary diseases. Rom J Inter 
Med. 2012;50(1):5p. 
 
13 - Licht CMM, Vreeburg SA, van Reedt Dortland AK, Giltay EJ, Hoogendijk WJ, 
DeRijk RH et al. Increased sympathetic and decreased parasympatethic activity rather 
than changes in hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity is associated with 
metabolic abnormalities. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(5):8p. 
 



75 
 

 
 

14 – Task Force of the European Society of Cardiology the North American Society of 
Pacing Electrophysiology - Standards of Measurement, Physiological Interpretation, 
and Clinical Use. Circulation. 1996;93:22p. 
 
15 – Kruger K, Seimetz M, Ringseis R, Wilhelm J, Pichl A, Culturier A et al. Exercise 
training reverses inflammation and muscle wasting after tobacco smoke exposure. Am 
J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2017;314:10p. 
 
16 – Toledo-Arruda AC, Vieira RP, Guarnier FA, Suehiro CL, Caleman-Neto A, Olivo 
CR et al. Time-course effects of aerobic physical training in the prevention of cigarette 
smoke-induced COPD. J Appl Physiol. 2017;123:9p. 
 
17 – McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, Lacasse Y. Pulmonary 
rehabilitation for chronic obstructive pulmonary disease (Review). Cochrane Database 
of Systematic Reviews. 2015;2(3793):212p. 
 
18 – Toledo AC, Magalhães RM, Hizume DC, Vieira RP, Biselli PJC, Moriya HT et al. 
Aerobic exercise attenuates pulmonary injury induced by exposure to cigarette smoke. 
Eur Resp J. 2012;39(2):10p. 
 
19 – Brandão-Rangel MAR, Bachi ALL, Oliveira-Junior MC, Abbasi A, Silva-Renno A, 
de Brito AA et al. Exercise inhibits the effects of smoke-induced COPD involving 
modulation of STAT3. Oxid Med Cell Long. 2017;2017:13p. 
 
20 – Paolucci EM, Loukov D, Bowdish DME, Heisz JJ. Exercise reduces depression 
and inflammation but intensity matters. Biol Psycho. 2018;29p. 
 
21 – Yan H, Kuroiwa A, Tanaka H, Shindo M, Kiyonaga A, Nagayama A. Effect of 
moderate exercise on immune senescence in men. Eur J Appl Physiol. 2001;86(2):6p. 
 
22 – Kawanishi N, Mizokami T, Yada K, Suzuki K. Exercise training suppresses 
scavenger receptor CD36  expression in kupffer cells of nonalcoholic steatohepatitis 
model mice. Physiol Rep. 2018;6(23):e13902. 
 
23 - Suzuki K, Naganuma S, Totsuka M, Suzuki KJ, Mochizuki M, Shiraishi M et al. 
Effects of exhaustive endurance exercise and its one-week daily repetition on 
neutrophil count and functional status in untrained men. Int J Sports Med. 1996;17:7p. 
 
24 - Kawanishi N, Mizokami T, Yano H, et al. Exercise attenuates M1 macrophages 
and CD8+ T cells in the adipose tissue of obsese mice. Med Sci Sports Exerc. 
2013;45(90):9p. 
 
25 - Flynn MG, McFarlin BK. Toll-like receptor 4: link to the anti-inflammatory effects 
of exercise? Exerc Sport Sci. 2006;34(4):5p. 
 
26 – Lee B, Kim Y, Kim YM, Jung J, Kim T, Lee Sy et al. Anti-oxidant and anti-
inflammatory effects of aquatic exercise in allergic airway inflammation in mice. Front 
Physiol. 2019;10(1227):12p. 
 



76 
 

 
 

27 – Chhabra SK, Gupta M, Ramaswamy S, Dash DJ, Bansal V, Deepak KK. Cardiac 
sympathetic dominance and systemic inflammation in COPD. COPD. 2014;00:8p. 
 
28 – DATASUS. Disponível em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php. 
Acesso em 17/12/2019. 
 
29 – Barnes PJ. Cellular and molecular mechanisms of asthma and COPD. Clinical 
Science. 2017;131:17p. 
 
30 – Caramori G, Casolari P, Barczyk A, Durham AL, Di Stefano A, Adcock I. COPD 
immunopathology. Semin Immunopathol. 2016;38:18p. 
 
31 – Kotnala S, Tyagi A, Muyal JP. rHuKGF ameloriates protease/anti-protease 
imbalance in emphysematous mice. Pulmon Pharmacol Therap. 2017;45:11p. 
 
32 – Nesi RT, de Souza PS, dos Santos GP, Thirupathi A, Menegali BT, Silveira PCL 
et al. Physical exercise is effective in preventing cigarette smoke-induced pulmonary 
oxidative response in mice. Intern J COPD. 2016;11:7p. 
 
33 – Craig, JM, Scott AL, Mitzner W. Immune-mediated inflammation in the 
pathogenesis of emphysema: insights from mouse models. Cell Tissue Res. 
2017;367(3):14p. 
 
34 – Koblizek V, Milenkovic B, Barczyk A, Tkacova R, Somfay A, Zykov K et al. 
Phenotypes of COPD patients with a smoking history in central and eastern Europe: 
the POPE study. Eur Resp J. 2017;49:10p. 
 
35 – Vestbo J. COPD: Definition and phenotypes. Clin Chest Med. 2014;35:6p. 
 
36 – Negewo NA, Gibson PG, McDonald VM. COPD and its comorbidities: impact, 
measurement and mechanisms. Respirology. 2015;20:11p. 
 
37 – Smith MC, Wrobel JP. Epidemiology and clinical impact of major comorbidities in 
patients with COPD. Int J COPD. 2014;9:17p. 
 
38 – Brown JP, Martinez CH. Chronic obstructive pulmonary disease comorbidities. 
Curr Opin Pulm Med. 2016;22:5p. 
 
39 – Camiciottoli G, Bigazzi F, Magni C, Bonti V, Diciotti S, Bartolucci M et al. 
Prevalence of comorbidities according to predominant phenotype and severity of 
chronic obstructive pulmonary disease. Int J COPD. 2016;11:7p. 
 
40 – Trinkmann F, Saur J, Borggrefe M, Akim I. Cardiovascular comorbidities in chronic 
obstructive pulmonary disease – current considerations for clinical practice. J Clin Med. 
2019;8(69):14p. 
 
41 - Givi ME, Redegeld FA, Folkerts G, Mortaz E. Dendritic cells in pathogenesis of 
COPD. Curr Pharmac Des. 2012;18(16):6p. 
 



77 
 

 
 

42 - Hogg JC, Chu F, Utokaparch S, Woods R, Elliot WM, Buzatu L et al. The nature 
of small-airway obstruction on chronic obstructive pulmonary disease. New Engl J 
Med. 2004;350(26):8p. 
 
43 – Wang Y, Xu J, Meng Y, Adcock IM, Yao X. Role of inflammatory cells in airway 
remodeling in COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:7p. 
 
44 – De Rose V, Molloy K, Gohy S, Pilette C, Greene CM. Airway epithelium 
dysfunction in cystic fibrosis and COPD. Mediators Inflamm. 2018;2018:1309746. 
 
45 - Pouwels SD, Hesse L, Faiz A, Lubbers J, Bodha PK, ten Hacken NHT et al. 
Susceptibility for cigarette smoke-induced DAMP release and DAMP-induced 
inflammation in COPD. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016;311:11p. 
 
46 – Hikichi M, Mizumura K, Maruoka S, Gon Y. Pathogenesis of chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) induced by cigarette smoke. J Thorac Dis. 2019;11(Suppl 
17):11p. 
 
47 - Kemeny A, Cseko K, Szitter I, Varga ZV, Bencsik P, Kiss K et al. Integrative 
characterization of chronic cigarette smoke-induced cardiopulmonary comorbidities in 
a mouse model. Envir Pollut. 2017;229:13p. 
 
48 - Ito JT, Lourenço JD, Righetti RF, Tibério I, Prado CM, Lopes FDTQS. Extracellular 
matrix component remodeling in respiratory diseases: what has been found in clinical 
and experimental studies? Cells. 2019;8(4):E342. 
 
49 - Cervilha DAB, Ito JT, Lourença J, Olivo CR, Saraiva-Romanholo BM, Volpini RA 
et al. The Th17/Treg cytokine imbalance in chronic obstructive pulmonary disease 
exacerbation in an animal model of cigarette smoke exposure and Lipopolysaccharide 
challenge association. Sci Rep. 2019;9(1921):13p. 
 
50 - Barnes, PJ. Distribution of receptor targets in the lung. Proc Am Thorac Soc. 
2004;1:6p. 
 
51 - Saetta M, Mariani M, Panina-Bordignon P, Turato G, Buonsanti C, Baralso S et 
al. Increased expression of the chemokine receptor CXCR3 and its ligand CXCL10 in 
peripheral airways of smokers with chronic obstructive pulmonary disease. Am J 
Respir Crit Care Med. 2002;165(10):5p. 
 
52 - Simpson JL, Grissell TV, Douwes J, Scott RJ, Boyle MJ, Gibson PG. Innate 
immune activation in neutrophilic asthma and bronchiectasis. Thorax. 2007;62:7p. 
 
53 - Collison A, Hatchwell L, Verrills N, Wark PAB, de Siqueira AP, Tooze M et al. The 
E3 ubiquitin ligase midline 1 promotes allergen and rhinovirus-induced asthma by 
inhibiting protein phosphatase 2A activity. Nat Med. 2013;19:5p. 
 
54 - Hammad H, Chieppa M, Perros F, Willart MA, Germain RN, Lambrecht BN. House 
dust mite allergen induces asthma via Toll-like receptor 4 triggering of airway structural 
cells. Nat Med. 2009;15:6p. 
 



78 
 

 
 

55 - He Z, Zhu Y, Jiang H. Inhibiting toll-like receptor 4 signaling ameliorates pulmonary  
fibrosis during acute lung injury induced by lipopolysaccharide: an experimental study. 
Respir Res. 2009;10:8p. 
 
56 - Li D, Peng L, Yuan H, Yu L, Hua S. The role of expression of TLR 4 in bleomycin 
induced pulmonary fibrosis in mice. Eur Respir J. 2014;42:10p. 
 
57 - Savov JD, Brass DM, Lawson BL, McElvania-Tekippe E, Walker JKL, Schwartz 
DA. Toll-like receptor 4 antagonist (E5564) prevents the chronic airway response to 
inhaled lipopolysaccharide. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2005;289:8p. 
 
58 – Foronjy RF, Salathe MA, Dabo AJ, Baumlin N, Cummins N, Eden E et al. TLR9 
expression is required for the development of cigarette smoke-induced emphysema in 
mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2016;311(1):12p. 
 
59 – Nadigel J, Préfontaine D, Baglole CJ, Maltais F, Bourbeau J, Eidelman DH et al. 
Cigarette smoke increases TLR4 and TLR9 expression and induces cytokine 
production from CD8+ T cells in chronic obstructive pulmonary disease. Respir Res. 
2011;12:8p. 
 
60 - Haw TJ, Starkey MR, Pavlidis S, Fricker M, Arthurs AL, Nair PR et al. Toll-like 
receptor 2 and 4 have opposing roles in the pathogenesis of cigarette smoke-induced 
chronic obstructive pulmonary disease. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 
2017;154:12p. 
 
61 - An CH, Wang XM, Lam HC, Ifedigbo E, Washko GR, Ryter SW et al. TLR4 
deficiency promotes autophagy during cigarette smoke-induced pulmonary  
emphysema. AJP Lung Cell Mol Physiol. 2012;303:9p. 
 
62 - Freeman CM, Martinez FJ, Han MK, Washko, GR, McCubbrey AL, Chensue  SW 
et al. Lung CD8+ T cells in COPD have increased expression of bacterial TLRs. Respir 
Res. 2013;14:13p. 
 
63 - Geraghty P, Dabo AJ, D’Armiento J. TLR4 protein contributes to cigarette 
smoke789 induced matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) expression in chronic 
obstructive pulmonary disease. J Biol Chem. 2011;286:7p. 
 
64 - Shaykiev R, Krause A, Salit J, Strulovici-Barel Y, Harvey BG, O’Connor TP et al. 
Smoking-dependent reprogramming of alveolar macrophage polarization: implication 
for pathogenesis of COPD. J Immunol. 2009;183(4):16p. 
 
65 - Simpson JL, McDonald VM, Baines KJ, Oreo KM, Wang F, Hansbro PM et al. 
Influence of age, past smoking, and disease severity on TLR2, neutrophilic 
inflammation, and MMP-9 levels in COPD. Mediat Inflamm. 2013;12p. 
 
66 - Gao W, Lingling L, Wang Y, Zhang S, Adcock IM, Barnes PJ et al. Bronchial 
epithelial cells: the key effector cells in the pathogenesis of chronic obstructive 
pulmonary disease? Respirology. 2015;20:7p. 
 



79 
 

 
 

67 - Gohy ST, Hupin C, Pilette C, Ladjemi MZ. Chronic inflammatory airway diseases: 
the central role of the epithelium revisited. Clin & Experim Aller. 2016;46:13p. 
 
68 - Pouwels SD, Heijink IH, van Oosterhout AJM, Nawjin MC. A specific DAMP profile 
identifies susceptibility to smoke-induced airway inflammation. Eur Resp J. 
2014;43:3p. 
 
69 - Dicker AJ, Crichton ML, Pumphrey EG, Cassidy Aj, Suarez-Cuartin G, Sibila O et 
al. Neutrophil extracellular traps are associated with disease severity and microbiota 
diversity in patients with chronic pulmonary obstructive disease. J Allergy Clin 
Immunol. 2018;141(1):10p. 
 
70 – Norman KC, Freeman CM, Bidthanapally NS, Han MK, Martinez FJ, Curtis JL et 
al. Inference of cellular immune environments in sputum and peripheral blood 
associated with acute exacerbations of COPD. Cell Mol Bioeng. 2019;12(2):12p. 
 
71 - Kemeny A, Cseko K, Szitter I, Varga ZV, Bencsik P, Kiss K et al. Integrative 
characterization of chronic cigarette smoke-induced cardiopulmonary comorbidities in 
a mouse model. Envir Pollut. 2017;229:13p. 
 
72 - LV XX, Shan-Shan L, Li K, Cui B, Liu C, Hu ZW. Cigarette smoke promotes COPD 
by activating platelet-activating factor receptor and inducing neutrophil authophagic 
death in mice. Oncotarget. 2017;8(43):15p. 
 
73 - Makris D, Vrekoussis T, Izoldi M, Alexandra K, Katerina D, Dimitris T et al. 
Increased apoptosis of neutrophils in induced sputum of COPD patients. Respir Med. 
2009;103:5p. 
 
74 – Sanders KA, Delker DA, Huecksteadt T, Beck E, Wuren T, Chen Y et al. RAGE 
is a critical mediator of pulmonary oxidative stress, alveolar macrophage activation and 
emphysema in response to cigarette smoke. Sci Rep. 2019;9(231):16p. 
 
75 – Li F, Xu M, Wang M, Wang L, Wang H, Zhang H et al. Roles of mitochondrial 
ROS and NLRP3 inflammasome in multiple ozone-induced lung inflammation and 
emphysema. Resp Research. 2018;19(230):12p. 
 
76 - Traves SL, Culpitt SV, Russel REK, Barnes PJ, Donnelly LE. Increased levels of 
the chemokines GROα and MCP-1 in sputum samples from patients with COPD. 
Thorax. 2002;57:5p. 
 
77 - Traves SL, Smith SJ, Barnes PJ, Donnelly LE. Specific CXC but not CC 
chemokines cause elevated monocyte migration in COPD: a role for CXCR2. J Leuk 
Biol. 2004;76:14p. 
 
78 - Culpitt SV, Rogers DF, Shan P, de Matos C, Russell RE, Donnelly LE et al. 
Impaired inhibition by dexamethasone of cytokine release by alveolar macrophages 
from patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 
2003;167(1):7p. 
 



80 
 

 
 

79 – Foottit J, Mallia P, Durham AL, Ho WE, Trujillo-Torralbo MB, Telcian AG et al. 
Oxidative and nitrosative stress and histone deactelylase-2 activity in exacerbations of 
COPD. Chest. 2016;149(1):11p. 
 
80 - Arora S, Dev K, Agarwal B, Das P, Syed MA. Macrophages: their role, activation 
and polarization in pulmonary diseases. Immunobiology. 2017;30:14p. 
 
81 - Martinez FO, Gordon S. The M1 and M2 paradigm of macrophage activation: time 
for reassessment. Prime Rep. 2014;6(13):7p. 
 
82 - Duque GA, Descoteaux A. Macrophage cytokines: involvement in immunity and 
infectious diseases. Front Immunol. 2014;5(491):12p. 
 
83 - Eapen MS, Hansbro PM, McAlinden K, Kim RY, Ward C, Hackett TL et al.  
Abnormal  M1/M2 macrophage phenotypes profiles in the small airway wall and lumen 
in smokers and chronic obstructive pulmonary disease. Scient Rep. 
2017;7(13392):12p. 
 
84 – Kzhyshkowska J, Workman G, Vila MC, Arap W, Pasqualini R, Gratchev A et al. 
Novel function of alternatively activated macrophages: stabilin-1-mediated clearance 
of SPARC. J. Immunol. 2006;176(10):7p. 
 
85 - Marino S,  Cilfone NA, Matilla JT, Lindermann JJ, Flynn JL, Kirschner DE. 
Macrophage polarization drives granuloma outcome during Mycobacterium 
tuberculosis infection. Infect. Immun. 2015;83(1):14p. 
 
86 – Shaykhiev R, Krause A, Salit J, Strulovici-Barel Y, Harvey BG, O’Connor TP et 
al. Smoking-dependent reprogramming of alveolar macrophage polarization: 
implication for pathogenesis of COPD. J Immunol. 2009;183(4):16p. 
 
87 – Chana KK, Fenwick PS, Nicholson AG, Barnes PJ, Donnelly LE. Identification of 
a distinct glucocorticosteroid-insensitive pulmonary macrophage phenotype in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(1):9p. 
 
88 – Hao W, Li M, Zhang Y, Zhang C, Xue Y. Expressions of MMP-12, TIMP-4, and 
neutrophil elastase in PBMCs and exhaled breath condensate in patients with COPD 
and their relationships with disease severity and acute exacerbations. J Immunol Res. 
2019;2019:10p. 
 
89 – Sapey E, Stockley JA, Greenwood H, Ahmad A, Bayley D, Lord JM et al. 
Behavioral and structural differences in migrating peripheral neutrophils from patients 
with chronic obstructive pulmonary disease . Am J Respir Crit Care Med. 
2011;183:10p. 
 
90 – Sng JJ, Prazakova S, Thomas PS, Herbert C. MMP-8, MMP-9 and neutrophil 
elastase in peripheral blood and exhaled breath condensate in COPD. J COPD. 
2017;14(2):6p. 
 
91 - McGuiness AJA, Sapey E. Oxidative stress in COPD: sources, markers, and 
potential mechanisms. J Clin Med. 2017;6(21):18p. 



81 
 

 
 

 
92 - Aridgides DS, Mellinger DL, Armstrong DA, Hazlett HF, Dessaint JA, Hampton TH 
et al. Functional and metabolic impairment in cigarette smoke-exposed macrophages 
is tied to oxidative stress. Sci Rep. 2019;9(9624):11p. 
 
93 – Hodge S, Hodge G, Jersmann H, Matthews G, Ahern J, Holmes M et al. 
Azithromycin improves macrophage phagocytic function and expression of mannose 
receptor in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 
2008;178(2):9p. 
 
94 – Hodge S, Hodge G, Ahern J, Jersmann H, Holmes M, Reynolds PN. Smoking 
alters alveolar macrophage recognition and phagocytic ability: implications in chronic  
obstructive pulmonary disease. AM J Respir Cell Mol Biol. 2007;37(6):7p. 
 
95 – Karimi K, Sarir H, Mortaz E, Smit JJ, Hosseini H, de Kimpe SJ et al. Toll-like 
receptor-4 mediates cigarette smoke-induced cytokine production by human 
macrophages. Respir Res. 2006;7(1):66p. 
 
96 – Murugan V, Peck MJ. Signal transduction pathways linking the activation of 
alveolar macrophages with the recruitment of neutrophils to lungs in Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. Exp Lung Res. 2009;35(6):46p. 
 
97 – Sarir H, Mortaz E, Janse WT, Givi ME, Nijkamp FP, Folkerts G. IL-8 production 
by macrophages is synergistically enhanced when cigarette smoke is combined with 
TNF-alpha. Biochem Pharmacol. 2010;79(5):7p. 
 
98 - Isajevs S, Taivans I, Svirina D, Strazda G, Kopeika U. Patterns of inflammatory 
response in large and small airways in smokers with and without chronic obstructive 
pulmonary disease. Respiration. 2011;81:9p. 
 
99 – Lixuan Z, Jingcheng D, Wenqin Y, Jianhua H, Baojun L, Xiaotao F. Baicalin 
attenuates inflammation by inhibiting NF-kB activation in cigarette smoke induced 
inflammatory models. Pulm Pharmacol Ther. 2010;23(5):8p. 
 
100 – Alexander LEC, Vyas A, Schraufnager DE, Malhotra A. Electronic cigarettes: the 
new face of nicotine delivery and addiction. J Thor Dis. 2015;7(8):10p. 
 
101 – Geraghty P, Wyman AE, Garcia-Arcos I, Dabo AJ, Gadhvi S, Foronjy R. STAT3 
modulates cigarette smoke-induced inflammation and protease expression. Front 
Physiol. 2013;4(267):10p. 
 
102 - Nasreen N, Gonzalves L, Peruvemba S, Mohammed KA. Fluticasone furoate is 
more effective than mometasone furoate in restoring tobacco smoke inhibited SOCS-
3 expression in airway epithelial cells. Int Immunopharmacol. 2014;19(1):7p. 
 
103 - Shoda H, Yokoyama A, Nishino R, Nakashima T, Ishikawa N, Haruta Y, et al. 
Overproduction  of collagen  and diminished SOCS1 expression are causally linked in 
fibroblasts from idiopathic pulmonary  fibrosis. Biochem Biophys Res Commun. 
2007;353(4):6p. 
 



82 
 

 
 

104 - Kirkham PA, Barnes PJ. Oxidative stress in COPD. Chest. 2013;144(1):7p. 
 
105 – Zuo L, He F, Sergakis GG, Koozehchian MS, Stimpfl JN, Rong Y et al. 
Interrelated role of cigarette smoking, oxidative stress, and immune response in COPD 
and corresponding treatments. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2014;307:13p. 
 
106 - Aguilera-Aguirre L , Bacsi A , Saavedra-Molina A , Kurosky A , Sur S , Boldogh 
I. Mitochondrial dysfunction increases allergic airway inflammation. J Immunol. 
2009;183(8):8p. 
 
107 – Betsuyaku T, Fuke S, Inomata T, Kaga K, Morikawa T,  Odajima N et al. 
Bronchiolar epithelial catalase is diminished in smokers with mild COPD. Eur Respir J. 
2013;42(1):11p. 
 
108 – Yildiz L, Kayaoglu N, Aksoy H. The changes of superoxide dismutase, catalase 
and glutathione peroxidase activities in erythrocytes of active and passive smokers. 
Clin Chem Lab Med. 2002;40(6):3p. 
 
109 – Sharif A, Ashraf M, Javeed A, Anjum AA, Akhtar MF, Saleem A. Oxidative stress 
responses in wistar rats on subacute exposure to pharmaceutical wastewater. Environ 
Sci Pollut Res Int. 2016;23(23):7p. 
 
110 - Halliwell, B. and Gutteridge, J.M.C. (1989) Free Radicals in Biology and 
Medicine. 2nd Edition, Oxford Science Publications, Clarendon. 
 
111 – Bartoli ML, Novelli F, Costa F, Malagrino L, Melosini L, Bacci E et al. 
Malondialdehyde in exhaled breath condensate as a marker of oxidative stress in 
different pulmonary diseases. Mediators Inflamm. 2011;2011:891752. 
 
112 - Szulakowski P, Crowther AJ, Jimenez LA, Donaldson K, Mayer R, Leonard TB 
et al. The effect of smoking on the transcriptional regulation of lung inflammation in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Resp Crit Care Med. 
2006;174:9p. 
 
113 - Franciosi LG, Page CP, Celli BR et al. Markers of disease severity in chronic 
obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol Ther. 2006;19:10p. 
 
114 - Karemaker JM. An introduction into autonomic nervous function. Physiol Meaas. 
2017;38:31p. 
 
115 - Vanzella LM, Bernardo AFB, Carvalho TD, Vanderlei FM, Silva AKF, Vanderlei 
LCM. Complexity of autonomic nervous system function on individuals with COPD. J 
Bras Pneumol. 2018;44(1):6p. 
 
116 - Hon EH, Lee ST. Electronic evaluations of fetal heart rate patterns preceeding 
fetal death, further observations. Am J Obset Gynecol. 1965;87:12p. 
 
117 - Kleiger RE, Miller JP, Bigger JT Jr, Moss AJ. Decreased heart rate variability and 
its association with increased mortality after acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 
1987;59(4):6p. 



83 
 

 
 

 
118 – Malik M, Farrel T, Cripps T, Camm AJ. Heart rate variability in relation to 
prognosis afeter myocardial infarction: selection of optimal processing techniques. Eur 
Heart J. 1989;10(12):14p. 
 
119 - Kenney MJ, Ganta CK. Autonomic nervous system and immune system 
interactions. Compr Physiol. 2014;4(3):23p. 
 
120 - Mohammed J, Derom E, Van Oosterwijck J, da Silva H, Calders P. Evidence for 
aerobic exercise training on the autonomic function in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD): a systemic review. Physioterapy. 2018;104(1):9p. 
 
121 -  Volterrani M, Scalvini S, Mazzuero G et al. Decreased heart rate variability in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chest. 1994;106:5p. 
 
122 - Malliani A, Lombardi F, Pagani M, Cerutti S. Power spectral analysis of 
cardiovascular variability in patients at risk for sudden cardiac death. J Cardiovasc 
Electrophysiol. 1994;5:13p. 
 
123 - Kabbach EZ, Mazzuco A, Borghi-Silva A, Cabiddu R, Agnoleto AG, Barbosa JF 
et al. Increased parasympathetic cardiac modulation in patients with acute 
exacerbation of COPD: how should we interpret it? Intern J COPD. 2017;12:9p. 
 
124 - Heindl S, Lehnert M, Criee CP, Hasenfuss G, Andreas S. Marked sympathetic 
activation in patients with chronic respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 
2001;164:4p. 
 
125 - Van Gestel AJR, Kohler M, Clarenbach CF. Sympathetic overactivity and 
cardiovascular disease in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Disc 
Med. 2012;8p. 
 
126 - Roque AL, Valenti VE, Massetti T, da Silva TD, Monteiro CBM, Oliveira FR et al. 
Chronic obstructive pulmonar disease and heart rate variability: a literature update. Int 
Arch Med. 2014;7(43):8p. 
 
127 – Pantoni CBF, Reis MS, Martins LEB, Catai AM, Costa D, Borghi-Silva A. Study 
of heart rate autonomic modulation at rest in elderly patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. Rev Bras Fisiot. 2007;11(1):5p. 
 
128 - Van Gestel AJr, Steier J. Autonomic dysfunction in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease. J Thorac Dis. 2010;2:7p. 
 
129 - Yamada M, Ichinose M. The cholinergic anti-inflammatory pathway: an innovative 
treatment strategy for respiratory diseases and their comorbidities. Curr Opin Pharm. 
2018;40:7p. 
 
130 - Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature. 2002; 420(19):6p. 
 



84 
 

 
 

131 - Bonaz B, Sinniger V, Pellissier S. Anti-inflammatory propertiers of the vagus 
nerve: potential therapeutic implications of the vagus nerve stimulation. J Physiol. 
2016;594:9p. 
 
132 - Bernik TR, Friedman SG, Ochani M, DiRaimo R, Ulloa L, Yang H et al. 
Pharmacological stimulation of the cholinergic anti-inflammatory pathway. J Exp 
Med. 2002;195:7p. 
 
133 – Borovikova LV, Ivanova S, Zhang M, Yang H, Botchinka GI, Watkins LR et al. 
Vagus nerve stimulation attenuates the systemic inflammatory response to endotoxin. 
Nature. 2000;405(6785):4p. 
 
134 - Wang H, Yu M, Ochani M, Amella CA, Tanovic M, Susarla S et al. Nicotinic 
acetylcholine receptor alpha7 subunit is an essential regulator of inflammation. Nature. 
2003;421:4p. 
 
135 – Bosmans G, Appeltans I, Stakenborg N, Gomez-Pinilla PJ, Florens MV, 
Aguilera-Lizarraga J et al. Vagus nerve stimulation dampens intestinal inflammation in 
a murine model of experimental food allergy. Allergy. 2019;74(9):11p. 
 
136 – Kox M, Vaneker M, van der Hoeven JG, Scheffer GJ, Hoedemaekers CW, 
Pickerss P. Effects of  vagus nerve stimulation and vagotomy on systemic and 
pulmonary inflammation in a two-hit model in rats. Plos One. 2012;7(4):e34431. 
 
137 – Hong GS, Zillekens A, Schneiker  B, Pantelis D, de Jonge  WJ, Schaefer N et 
al. Non-invasive transcutaneous auricular vagus nerve stimulation prevents 
postoperative ileus and endotoxemia in mice. Neurogastroenterol Motil. 
2019;31(3):e13501. 
 
138 – Rana M, Fei-Bloom Y, Son M, La Bella A, Ochani M, Levine YA et al. Constitutive 
vagus nerve activation modulates immune suppression in sepsis survivors. Front 
Immunol. 2018;9:2032. 
 
139 - Gross NJ, Skorodin MS. Role of the parasympathetic system in airway-
obstruction due to emphysema. N Engl J Med. 1984;311:4p. 
 
140 - Yang X, Zhao C, Chen X, Jiang L, and Su X. Monocytes primed with GTS-
21/alpha7 nAChR (nicotinic acetylcholine receptor) agonist develop anti-inflammatory 
memory. QJM. 2017;110:8p. 
 
141 – Churg A, Cosio M, Wright J. Mechanisms of cigarette smoke-induced COPD: 
insights from animal models. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2008;294:19p. 
 
142 – Wright J, Cosio M, Churg A. Animal models of chronic obstructive pulmonary 
disease. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2008;295:15p. 
 
143 – Vlahos R, Bozinovski S. Preclinical murine models of Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. Eur J Pharmacol. 2015;759:6p. 
 



85 
 

 
 

144 – Jones B, Donovan C, Liu G, Gomez HM, Chimankar V, Harrison CL et al. Animal 
Models of COPD: what do they tell us? Respirology. 2017;22(1):11p. 
 
145 – Serban KA, Petrache I. Lung innate immunity and inflammation: methods and 
protocols - methods in molecular biology. Springer Nature; 2018. 
 
146 – Suki B, Bartolak-Suki E, Rocco PRM. Elastase-induced lung emphysema 
models in mice. Methods Mol Biol. 2017;1639:8p. 
 
147ine model of elastase- and cigarette smoke-induced emphysema. J Bras Pneumol. 
2017;43(2):5p. 
 
148 – Vlahos R, Bozinovski S. Recent advances in pre-clinical mouse models of 
COPD. Clin Sci. 2014;126:12p. 
 
149 – Jobse BN, McCurry CAJR, Morissette MC, Rhem RG, Stampfli MR, Labiris NR. 
Impact of inflammation, emphysema, and smoking cessation on V/Q in mouse models 
of lung obstruction. Resp Res. 2014;15(42):9p. 
 
150 – Hardaker EL, Freeman MS, Dale N, Bahra P, Raza F, Banner KH et al. Exposing 
rodents to a combination of tobacco smoke and lipopolyssacharide results in an 
exaggerated inflammatory response in the lung. Brit J Pharm. 2010;160:11p. 
 
151 – Li M, Fan L, Mao B, Yang J, Choi AMK, Cao W et al. Short-term exposure to 
ambient fine particulate matter increases hospitalizations and mortality in COPD: a 
systematic review and meta-analysis. Chest. 2016;149(2):11p.  
 
152 – Ito JT, Cervilha DAP, Lourenço JD, Gonçalves NG, Volpini RA, Caldini EG et al. 
Th17/Treg imbalance in COPD progression: a temporal analysis using a CS-induced 
model. Plos One. 2019;14(1):e0209351. 
 
153 - Guerassimov A, Hoshino Y, Takubo Y, Turcotte A, Yamamoto M, Ghezzo H, et 
al. The development of emphysema in cigarette smoke-exposed mice is strain 
dependent. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170:6p. 
 
154 – Su YC, Jalalvand F, Thegerstorm J, Riesbeck K. The interplay between immune 
response and bacterial infection in COPD: focus upon non-typeable Haemophilus 
influenza. Front Immunol. 2018;9(2530):10p. 
 
155 – Leung JM, Tiew PY, Aogain MM, Budden KF, Yong VFL, Thomas SS et al. The 
role of acute and chronic respiratory colonization and infections in the pathogenesis of 
COPD. Respirology. 2017;22(4):16p. 
 
156 – Wedzicha  JA, Seemungal TAR. COPD exacerbations: defining their cause and 
prevention. Lancet. 2007;370(9589):10p. 
 
157 – Gou X, Zhang Q, More S et al. Repeated exposure to Streptococcus 
pneumoniae exacerbates chronic obstructive pulmonary disease. Am J Pathol. 
2019;189(9):9p. 
 



86 
 

 
 

158 – Mebratu YA, Tesfaigzi Y. IL-17 plays a role in respiratory syncytial virus-induced 
lung inflammation and emphysema in elastase and LPS-injures mice. AM J Respir Cell 
Mol Biol. 2018;58(6):9p. 
 
159 – Bhandary YP, Shetty SK, Marudamuthu AS et al. Plasminogen activator 
inhibitor-1 in cigarette smoke exposure and influenza A virus infection-induced lung 
injury. Plos One. 2015;10(5):e0123187. 
 
160- Aydemir Y, Aydemir O, Sengul A, Tasdemir C, Duzenli H, Sehitogullari A et al. 
Comparison of oxidant/antioxidant balance in COPD and non-COPD smokers. Care 
Adults Chronic Pulm Dis. 2019;48(6):10p. 
 
161 – Caramori G, Casolari P, Barczyk A, Durham AL, Di Stefano A, Adcock I. COPD 
immunopathology. Semin Immunopathol. 2016;38:18p. 
 
162 – de Groot LES, van der Veen TA, Martinez FO, Hamman J, Lutter R, Melgert BN. 
Oxidative stress and macrophages: driving forces behind exacerbations of asthma and 
chronic obstructive pulmonary disease? Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 
2019;316(2):15p. 
 
163 – Aaron SD, Angel JB, Lunau M, Wright K, Fex C, Le Saux N et al. Granulocyte 
inflammatory markers and airway infection during acute exacerbation of chronic 
obstructive puomonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2001;163(2):6p. 
 
164 – Crooks SW, Bayley DL, Hill SL, Stockley RA. Bronchial inflammation in acute 
bacterial exacerbations of chronic bronchitis: the role of leukotriene B4. Eur Respir J. 
2000;15(2):6p. 
 
165 – Kearley J, Silver JS, Sanden C, Liu Z, Berlin AA, White N et al. Cigarette smoke 
silences innate lymphoid cell function and facilitates an exacerbated type I interleukin-
33-dependent response to infection. Immunity. 2015;42:13p. 
 
166 – Herr C, Han G, Li D, Tschernig T, Dinh QT, Beibwenger C et al. Combined 
exposure to bacteria and cigarette smoke resembles characteristic phenotypes of 
human COPD in a murine disease model. Exp Toxic Pathol. 2015;9p. 
 
167 – Kobayashi S, Fujinawa R, Ota F, Kobayashi S, Angata T, Ueno M et al. A single 
dose of lipopolysaccharide into mice with emphysema mimics human chronic 
obstructive pulmonary disease exacerbation as assessed by micro-computed 
tomography. Am J Resp Cell Mol Biol. 2013;49(6):6p. 
 
168 – Shu J, Li D, Ouyang H et al. Comparison and evaluation of two different methods 
to establish the cigarette smoke exposure mouse model of COPD. Sci Rep. 
2017;7(1):15454. 
 
169 - Cazzola M, Calzetta L, Rogliani P, Matera MG. Triple therapy versus dual 
bronchodilation and inhaled corticosteroids/long-acting B-agonists in COPD: 
accumulating evidence from network meta-analyses. Pulm Ther. 2019;5(2):9p. 
 



87 
 

 
 

170 – Horita N, Goto A, Shibata Y, Ota E, Nakashima K, Nagai K et al. Long-acting 
muscarinic antagonist (LAMA) plus long-acting beta-agonist (LABA) versus LABA plus 
inhaled corticosteroid (ICS) for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
Cochr Datab Syst Rev. 2017;2:CD012066. 
 
171 - Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, ZuWallack R, Nici L, Rochester C et al. An official 
American thoracic society/European respiratory society statement: key concepts and 
advances in pulmonary rehabilitation. Am J Resp Crit Care Med. 2013;188:51p. 
 
172 - Pedersen BK, Saltin B. Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise 
as therapy in 26 different chronic diseases. Scand J Med Sci Sports. 2015;25 Supl 
3:71p. 
 
173 - Paneroni M, Simonelli C, Vitacca M, Ambrosino N. Aerobic exercise training in 
very severe chronic obstructive pulmonary disease. Am J Phys Med Rehabil. 
2017;00:8p. 
 
174 - Chen R, Chen R, Chen X, Chen L. Effect of endurance training on expiratory flow 
limitation and dynamic hyperinflation in patients with stable chronic obstructive 
pulmonary disease. Intern Med J. 2014;44(8):8p. 
 
175 - Iepsen UW, Munch GD, Rugbjerg M, Rinnov AR, Zacho M, Mortensen SP et al. 
Effect of endurance versus resistance training on quadriceps muscle dysfunction in 
COPD: a pilot study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016;11:10p. 
 
176 – Gimeno-Santos E, Rodriguez DA, Barberan-Garcia A, Blanco I, Vilaró J, 
Torralba Y et al. Endurance exercise training improves heart rate recovery in patients 
with COPD. COPD. 2014;11(2):6p.  
 
177 – Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M, Schnohr P, Antó JM. Regular physical 
activity modifies smoking-related lung function decline and reduces risk of chronic 
obstructive pulmonary disease. Am J Resp Crit Care Med. 2007;175:5p. 
 
178 – Madani A, Alack K, Richter MJ, Kruger K. Immune-regulating effects of exercise 
on cigarette smoke-induced inflammation. J Inflam Res. 2018;11:12p. 
 
179 - Alcazar J, Losa-Reyna J, Rodriguez-Lopez C, Navarro-Cruz R, Alfaro-Acha A, 
Ara I et al. Effects of concurrent exercise training on muscle dysfunction and systemic 
oxidative stress in older people with COPD. Scand J Med Sci Sports. 2019;29:12p. 
 
180 - Menegali BT, Nesi RT, Souza PS, Silva LA, Silveira PCL, Valença SS et al. The 
effects of physical exercise on the cigarette smoke-induced pulmonary oxidative 
response. Pulm Pharm Therap. 2009;22:6p. 
 
181 - Gleeson M, Bishop NC, Stensel DJ, Lindley MR, Mastana SS, Nimmo MA. The 
anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention 
and treatment of disease. Nat Rev. 2011;11:8p. 
 
182 - Pedersen BK, Febbraio MA. Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-
derived interleukin-6. Physiol Rev. 2008;88:27p. 



88 
 

 
 

 
183 – Steensberg A, Fischer CP, Keller C, Moller K, Pedersen BK. IL-6 enhances 
plasma IL-1ra, IL-10, and cortisol in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab. 
2003;285:4p. 
 
184 - Baeten D, Boots AM, Steenbakkers PG, Elewaut D, Bos E, Verheijden GF et al. 
Human cartilage gp39, CD16 monocytes in peripheral blood and synovium correlation 
with joint destruction in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2000;43(6):10p. 
 
185 – Giullietti A, van Etten E, Overbergh L, Stoffels K, Bouillon R, Mathieu C. 
Monocytes from type 2 diabetic patients have a pro-inflammatory profile: 1,25-
dihydroxyvitamin D3 works as anti-inflammatory. Diabetes ResC:\res Clin Pract. 

2007;77(1):10p. 
 
186 - Timmerman KL, Flynn MG, Coen PM, Markofski MM, Pence BD. Exercise 
training-induced lowering of inflammatory (CD14 CD16) monocytes: a role in the anti-
inflammatory influence of exercise? Leuko Biol. 2008;84(5):7p. 
 
187 - Conti FF, Brito JO, Bernardes N, Dias DS, Malfitano C, Morris M et al. Positive 
effect of combined exercise training in a modelo f metabolic syndrome and 
menopause: autonomic, inflammatory, and oxidative stress evaluations. Am J Physiol 
Regul Integr Comp Physiol. 2015;309:7p. 
 
188 - Voulgari C, Pagoni S, Vinik A, Poirier P. Exercise improves cardiac autonomic 
function in obesity and diabetes. Metab Clin Exp. 2013;63:12p. 
 
189 – Rodrigues B, Santana AA, Santamarina AB, Oyama LM, Caperuto EC, Souza 
CT et al. Role of training and detraining on inflammatory and metabolic profile in 
infarcted rats: influences of cardiovascular autonomic nervous system. Med Inflam. 
2014;207131:13p. 
 
190 – Feriani DJ, Souza GIH, Carrozzi NM, Mostarda C, Dourado PMM, Consolim-
Colombo FM et al. Impact of exercise training associated to pyridostigmine treatment 
on autonomic function and inflammatory profile after myocardial infarction in rats. Int J 
Cardiol. 2017;227:8p. 
 
191 - Corbo GM, Inchingolo R, Sgueglia GA, Lanza G, Valente S. C-reactive protein, 
lung hyperinflation and heart rate variability in chronic obstructive pulmonary disease 
– a pilot study. J COPD. 2013;10(2):7p. 
 
192 - Abad CCC, Nascimento AM, Santos LE, Figueroa D, Ramona P, Sartori M et al. 
Interval and continuos aerobic exercise training similarly increase cardiac function 
autonomic modulation in infarcted mice. J Exerc Rehab. 2017;13(3):8p. 
 
193 – Hassel E, Berre AM, Skjulsvik AJ, Steinshamn S. Effects of exercise training on 
pulmonary vessel muscularization and right ventricular function in an animal model of 
COPD. Resp Res. 2014;15(117):8p. 
 

file:///C:/res


89 
 

 
 

194 – Alberca-Custódio RW, Greiffo FR, MacKenzie B, Oliveira-Junior MC, Andrade-
Souza AS, Graudenz GS et al. Aerobic exercise reduces ashtma phenotype by 
modulation of the leukotriene pathway. Front Immun. 2016;7(237):9p. 
 
195 - Almeida-Reis R, Theodoro-Junior OA, Oliveira BTM, Oliva LV, Toledo-Arruda 
AC, Bonturi CR et al. Plant proteinase inhibitor BbCI modulates lung inflammatory 
responses and mechanic and remodeling alterations induced by elastase in mice. 
BioMed Res Int. 2017;8287125:13p 
 
196 - Lopes FD, Toledo AC, Olivo CR, Prado CM, Leick EA, Medeiros MC et al. A 
comparative study of extracelular matrix remodeling in two murine models of 
emphysema. Histol Histopathol. 2013;28(2):7p. 
 
197 – Margraf LR, Tomashefski JF, Bruce MC, Damhs BB. Morphometric analysis of 
the lung in bronchopulmonary dysplasia. Am Rev Respir Dis. 1991;143:9p. 
 
198 - Llesuy SF, Milei J, Molina H, Boveris A, Milei S. Comparison of lipid peroxidation 
and myocardial damage induced by Adriamycin and 4’-epiadramycin in mice. Tumori. 
1985;71(3):8p. 
 
199 – Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the 
folin phenol reagent. J Biol Chem. 1951;193(1):10p. 

200 - Durigon TS, MacKenzie B, Oliveira-Junior MC, et al. Aerobic exercise protect 
from Pseudomonas aeruginosa-induced pneumonia in elderly mice. J Innate Immun. 
2018;10:11p. 
 
201 - Sartori M, Conti FF, Dias DS, Santos F, Machi JF, Palomino Z et al. Association 
between diastolic dysfunction with inflammation and oxidative stress in females ob/ob 
mice. Front Physiol. 2017;572(8):10p. 
 
202 - Montano N, Ruscone TG, Porta A, Lombardi F, Pagani M, and Malliani A. Power 
spectrum analysis of heart rate variability to assess the changes in sympathovagal 
balance during graded orthostatic tilt. Circulation. 1994;90:5p. 
 
203 - Fazan Júnior R, Oliveira M, Silva VJD, Joaquim LF, Montano N, Porta A et al. 
Frequency-dependent baroreflex modulation of blood pressure and heart rate 
variability in conscious mice. Am J Physiol. 2005;289(5):7p. 
 
204 – Vij N, Chandramani-Shivalingappa P, Westphal CV, Hole R, Bodas M. Cigarette 
smoke-induced autophagy impairment accelerates lung aging, COPD-emphysema 
exacerbations and pathogenesis. Am J Physiol Cell Physiol. 2018;314(1):14p. 
 
205 – de Oliveira MV, Rocha NN, Santos RS, Rocco MRM, Magalhães RF, Silva JD 
et al. Endotoxin-induced emphysema exacerbation: a novel model of chronic 
obstructive pulmonary disease exacerbations causing cardiopulmonary impairment 
and diaphragm dysfunction. Front Physiol. 2019;10(664):16p. 
 
206 – Leandro CG, Ferreira e Silva WT, Lima-Silva AE. Covid-19 and exercise-induced 
immunomodulation. Neuroimmunomodulation. 2020;3p. 



90 
 

 
 

 
207 – Kameyama N, Chubachi S, Hegab AE, Yasuda H, Kagawa S, Tsutsumi A et al. 
Intermittent exposure to cigarette smoke increases lung tumors and the severity of 
emphysema more than continuos exposure. Am J Respir Cell Mol Biol. 2018;59(2):9p. 
 
208 - Kolahdouzi S, Talebi-Garakani E, Hamidian G et al. Exercise training prevents 
high-fat diet –induced adipose-tissue remodeling by promoting capillary density and 
macrophage polarization. Life Sciences. 2019;220(1):11p. 
 
209 – Rocha-Rodrigues S, Rodríguez A, Gonçalves IO et al. Impact of physical 
exercise on visceral adipose tissue fatty acid profile and inflammation in response to a 
high-fat diet regimen. Int J Biochem Cell Biol. 2017;87:10p. 
 
210 - Mallia-Milanes B, Dufour A, Philip C, Solis N, Klein T, Fischer M et al. TAILS 
proteomics reveals dynamic changes in airway proteolysis controlling protease activity 
and innate immunity during COPD exacerbations. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 
2018;315(6):11p. 
 
211 - Higaki M, Wada H, Mikura S, Yasutake T, Nakamura M, Niikura M et al. 
Interleukin-10 modulates pulmonary neutrophilic inflammation induced by cigarette 
smoke exposure. Exp Lung Res. 2015;41(10):9p. 
 
212 - Silva CO, Costa AMA, Renovato-Martins M, Nascimento FJV, Valença SS, 
Lagente V et al. Time course of the phenotype of blood and bone morrow monocytes 
and macrophages in the lung after cigarette smoke exposure in vivo. Int J Mol Sci. 
2017;18(9):13p. 
 
213 – Grunwell JR, Yeligar SM, Stephenson S, Ping XD, Gauthier TW, Fitzpatrick AM, 
et al. TGF-β1 suppresses the type I IFN response and induces mitochondrial 
dysfunction in alveolar macrophages. J Immunol. 2018;200(6):113p. 
 
214 - Heijink IH, Brandemburg SM, Postma DS, et al. Cigarette smoke impairs airway 
epithelial barrier function and cell-cell contact recovery. Eur Resp J. 2012;39:9p. 
 
215 – Lachapelle P, Li M, Douglass J, Stewart A. Safer approaches to therapeutic  
modulation of TGF-B signaling for respiratory disease. Pharmacol Ther. 2018;187:15p. 
 
216 – Kurundkar AR, Kurundkar D, Rangarajan S, Locy ML, Zhou Y, Liu RM et al. The 
matricellular protein CCN1 enhances TGF-B1/SMAD3-dependent profibrotic signaling 
in fibroblasts and contributes to fibrogenic responses to lung injury. FASEB J. 
2016;30(6):15p. 
 
217 – Murray LA, Chen Q, Kramer MS, Hesson DP, Argentieri RL, Peng X, et al. TGF-
beta driven lung fibrosis is macrophage dependent and blocked by serum amyloid P. 
Int J Biochem Cell Biol. 2011;43(1):8p. 
 
218 – Mak JCW, Barnes PJ. Autoradiographic visualization of muscarinic receptor 
subtypes in human and guinea pig lungs. Am Rev Resp Dis. 1990;141:9p. 
 



91 
 

 
 

219 – Roffel AF, Elzinga CRS, Vam Amsterdam RGM, De Zeeuw RA, Zaagsma J. 
Muscarinic M2 receptors in bovine tracheal smooth muscle: discrepancies between 
binding and function. Eur J Pharmacol. 1988;153:9p. 
 
220 – Su X, Matthay MA, Malik AB. Requisite role of the cholinergic α7 nicotinic 
acetylcholine receptor pathway in suppressing gram-negative sepsis-induced acute 
lung inflammatory injury. J Immunol. 2010;184(1):9p. 
 
221 – Su X, Lee JW, Matthay ZA, Mednick G, Uchida T, Fang X et al. Activation of the 
α7 nAchR reduces acid-induced acute lung injury in mice and rats. Am J Respir Cell 
Mol Biol. 2007;37:6p. 
 
222 – Ito JT, Cervilha DAB, Lourenço JD, Gonçalves NG, Volpini RA, Caldini EG et 
al.Th17/Treg imbalance in COPD progression: a temporal analysis using a CS-induced 
model. Plos One. 2019;14(1):e0209351. 
 
223 – Zheng X, Zhang L, Chen J, Gu Y, Xu J, Ouyang Y. Dendritic cells and Th17/Treg 
ratio play critical roles in pathogenic process of chronic obstructive pulmonary disease. 
Biomed Pharmacother. 2018;108:10p. 
 
224 – Duan MC, Zhang JQ, Liang Y, Liu GN, Xiao J, Tang HJ et al. Infiltration of IL-
17-producing T cells and Treg cells in a mouse model of smoke-induced emphysema. 
Inflammation. 2016;39(4):10p. 
 
225 - Niwua M, Fujisawa T, Mori K, et al. IL-17A attenuates IFN-gamma expression 
by inducing suppressor of cytokine signaling expression in airway epithelium. J 
Immunol. 2018;201:10p. 
 
226 - Liu X, Yin S, Chen Y, et al. LPS-induced proinflammatory cytokine expression 
in human airway epithelial cells and macrophages via NF-KB, STAT3, or AP-1 
activation. Mol Med Rep. 2018;17:7p. 
 
227 - Geraghty P, Wyman AE, Garcia-Arcos I, et al. STAT3 modulates cigarette 
smoke-induced inflammation and protease expression. Front Physiol. 
2013;4(267):10p. 
 
228 – Pichavant M, Remy G, Bekaert S, Rouzic OL, Kervoaze G, Vilain E, et al. 
Oxidative stress-mediated iNKT-cell activation is envolved in COPD pathogenesis. 
Mucosal Immunol. 2014;7(3):10p. 
 
229 – Bodas M, Silverberg D, Walworth K, Brucia K, Augmentation of S-
nitrosoglutathione controls cigarette smoke-induced inflammatory-oxidative stress and 
chronic obstructive pulmonary disease-emphysema pathogenesis by restoring cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator function. Antioxid Redox Signal. 
2017;27(7):8p. 
 
230 – Maury J, Gouzi F, de Rigal P, Heraud N, Pincemail J, Molinari N et al. 
Heterogeneity of systemic oxidative stress profiles in COPD: a potential role of gender. 
Oxid Med Cell Long. 2015;201843:11p. 
 



92 
 

 
 

231 - van Eeden SF, Hogg JC. Immune-modulation in chronic obstructive pulmonary 
disease: current concepts and future strategies. Respiration. 2019;16p. 
 
232 - Mall MA, Hartl D. CFTR: cystic-fibrosis and beyond. Eur Resp J. 2014;44:12p. 
 
233 - Barnes, PJ. Distribution of receptor targets in the lung. Proc Am Thorac Soc. 
2004;1:6p. 
 
234 - Proskocil BJ, Fryer AD. Beta2-agonist  and anticholinergic drugs  in the 
treatment of lunf disease. Proc Am Thorac Soc. 2005;2(4):5p. 
 
235 - Brognara F, Castania JA, Dias DPM, Kanashiro A, Salgado HC.  Time course of 
hemodynamic response to different doses of lipopolysaccharide in unanesthetized 
male rats. Front Physiol. 2019;10(771):7p. 
 
236 - Yamada M, Ichinose M. The cholinergic pathways in inflammation: a potential 
pharmacotherapeutic target for COPD. Front Pharmacol. 2018;9(1426):9p. 
 
237 – Fujii T, Mashimo M, Moriwaki Y, Misawa H, Ono S, Horiguchi K et al. Expression 
and function of the cholinergic system in immune cells. Front Immunol. 
2017;8(1085):14p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 



93 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


