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RESUMO 

EXTRATO SECO PADRONIZADO DE Amburana cearensis CULTIVADA E 

CONSTITUINTES QUÍMICOS MODULAM A INFLAMAÇÃO EM UM NOVO MODELO 

DE ASMA EXACERBADA EM CAMUNDONGOS BALB/C E A RESPOSTA 

NEUTROFÍLICA IN VITRO. Aluna: Hilmara Helia de Sousa Amaral. Orientadora: Luzia 

Kalyne Almeida Moreira Leal. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em 

Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Universidade Federal do Ceará, 

2017. 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica que afeta mais de 300 milhões de pessoas ao redor 

do mundo. A principal causa de internação e mortalidade relacionadas a doença são as 

exacerbações caracterizadas principalmente por um perfil de resposta inflamatória onde os 

linfócitos Th2, Th17 e neutrófilos têm um papel importante, além da resistência à terapia com 

corticoides. Isso demonstra a importância de pesquisas de novos fármacos para o tratamento da 

asma alérgica, em especial a exacerbada. Nesse contexto, as plantas medicinais como 

Amburana cearensis surgem como fonte em potencial de novos fármacos para o tratamento da 

asma alérgica exacerbada. Considerando o risco de extinção da planta silvestre, nos últimos 

anos diversos estudos químicos e farmacológicos têm sido realizados gerando resultados 

promissores com espécie cultivada, que possui como princípios ativos a cumarina (CM) e ácido 

vanílico (AV).  Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos do 

extrato seco padronizado de A. cearensis cultivada (ESPACC, marcadores: CM e AV), CM e 

AV sobre a asma alérgica exacerbada em camundongos BALB/c, incluindo a avaliação desses 

na resposta neutrofílica. Foi realizada a padronização do modelo de asma alérgica induzida por 

OVA e exacerbada por LPS em camundongos BALB/c, investigando diferentes condições 

experimentais que foram avaliadas principalmente pela análise do acúmulo de células 

inflamatórias no lavado broncoalveolar (LBA) dos animais. A seguir, foram avaliados os 

efeitos do ESPACC e CM (vo ou ip) sobre o acúmulo de células inflamatórias, a morfologia do 

tecido e os níveis de citocinas IL-4 e TNF-α no LBA de animais sensibilizados e desafiados 

com LPS+OVA, além da avaliação dos efeitos do ESPACC, CM e AV sobre a desgranulação e 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) em neutrófilos ativados por PMA. Na 

padronização do modelo de asma exacerbada, foi visto que a dose de OVA e LPS, bem como o 

aumento no tempo de duração da exposição aos antígenos foram determinanantes para a 

obtenção do modelo de asma alérgica exacerbada. O tratamento dos animais com CM (10 ou 20 

mg/kg, via ip ou vo, respectivamente) não reduziu significativamente o acúmulo de leucócitos 

no LBA em relação ao grupo controle, mas modulou seletivamente a migração de neutrófilos. 

O ESPACC (100 mg/kg, ip) foi capaz de inibir significativamente o acúmulo de leucócitos no 

LBA, a produção de muco e a secreção de citocinas. Em cultura de neutrófilos, ESPACC, CM e 

AV reduziram significativamente a desgranulação de neutrófilos induzida por PMA mensurada 

pela liberação de MPO, bem como a produção de EROS. Os resultados indicam que A. 

cearensis cultivada, CM e AV possuem efeito anti-inflamatório em modelo de asma alérgica 

exacerbada, modulando o acúmulo de células inflamatória e a resposta neutrofílica, bem a 

produção de muco, citocinas e EROS. Os resultados obtidos mostraram que o cumaru e seus 

constituintes químicos constituem uma fonte em potencial para o desenvolvimento de fármacos 

anti-inflamatórios a serem empregados no tratamento da asma alérgica exacerbada. 

Palavras-chave: Amburana cearensis, asma, neutrófilo, cumarina, ácido vanílico 



 

 

ABSTRACT 

Amburana cearensis CULTIVATED STANDARD DRIED EXTRACT AND CHEMICAL 

CONSTITUENTS MODULATE INFLAMMATION IN A NEW EXACERBATED ASTHMA 

MODEL IN MICE BALB/C AND IN VITRO NEUTROPHILIC RESPONSE. Author: Hilmara 

Helia de Sousa Amaral. Advisor: Profa Dra Luzia Kalyne Almeida Moreira Leal. Master 

Degree. Program of Pos-Graduate in Pharmacology. Department of Physiology and 

Pharmacology. Federal University of Ceará, 2017. 

 

Asthma is a chronic inflammatory disease that affects more than 300 million people around the 

world. The main cause of hospitalization and mortality related to the disease are the 

exacerbations characterized mainly by an inflammatory response profile where Th2, Th17 and 

neutrophil lymphocytes play an important role in addition to resistance to corticosteroid 

therapy. This justifies the importance of research on new drugs for the treatment of allergic 

asthma, especially exacerbation. In this context, medicinal plants such as Amburana cearensis 

appear as a potential source of new drugs for the treatment of exacerbated allergic asthma. 

Faced with the risk of extinction of this wild species, in the last years several chemical and 

pharmacological studies have been carried out generating promising results with cultivated 

species, which has as active principles coumarin (CM) and vanillic acid (AV). The aim of this 

study was to investigate the effects of the standardized extract of cultured A. cearensis 

(ESPACC, markers: CM and AV), CM and AV on exacerbated allergic asthma in BALB / c 

mice, including the evaluation of these in the neutrophilic response. The pattern of allergic 

asthma induced by OVA and exacerbated by LPS in BALB / c mice was investigated, 

investigating different experimental conditions that were evaluated mainly by the analysis of 

the accumulation of inflammatory cells in the bronchoalveolar lavage (BAL) of the animals. 

The effects of ESPACC and CM (vo or ip) on the accumulation of inflammatory cells, tissue 

morphology and levels of IL-4 and TNF-α cytokines in BAL of animals sensitized and 

challenged with LPS + OVA , in addition to the evaluation of the effects of ESPACC, CM and 

AV on the degranulation and production of reactive oxygen species (EROS) in PMA-activated 

neutrophils. In the standardization of the exacerbated asthma model, it was seen that the dose of 

OVA and LPS, as well as the increase in the duration of exposure to the antigens, were 

determinant for obtaining the model of exacerbated allergic asthma. Treatment of CM animals 

(10 or 20 mg / kg, ip or v0, respectively) did not significantly reduce leukocyte accumulation in 

BAL compared to the control group, but selectively modulated neutrophil migration. ESPACC 

(100 mg / kg, ip) was able to significantly inhibit leukocyte accumulation in BAL, mucus 

production and cytokine secretion. In neutrophil culture, ESPACC, CM and AV significantly 

reduced the neutrophil degranulation induced by PMA measured by the release of MPO, as 

well as EROS production. The results indicate that cultured A. cearensis, CM and AV have an 

anti-inflammatory effect in an exacerbated allergic asthma model, modulating inflammatory 

cell accumulation and neutrophil response, as well as the production of mucus, cytokines and 

EROS. The results showed that cumaru and its chemical constituents are a potential source for 

the development of anti-inflammatory drugs to be used in the treatment of exacerbated allergic 

asthma. 

Key words: Amburana cearensis, asthma, neutrophil, coumarin, vanilic acid 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Asma brônquica  

 

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e que afeta todos os 

países, independentemente do nível de desenvolvimento, no entanto, é fato que a maior parcela 

de indivíduos afetados e de mortes relacionadas à doença ocorre nos países de média e baixa 

renda (WHO, 2017).  

Afetando principalmente crianças e idosos, estima-se que atualmente 334 milhões 

de pessoas sofrem com asma ao redor do mundo (GAN, 2014). Destas, aproximadamente 20 

milhões estão no Brasil, segundo os dados mais recentes divulgados junto com as Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) para o Manejo da Asma, em 2012.  

No período de 2008 a 2013 foram registrados no Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS) mais de 1 milhão de internações em virtude das 

exacerbações da asma, gerando um custo ao sistema público de saúde de quase 170 milhões de 

USD (CARDOSO et al, 2017). E embora dentro desse período o número de internações e 

consequentemente o custo terem diminuído, esses valores ainda se mantém elevados (Tabela 1).  

Em relação aos óbitos pela doença, segundo o The Global Asthma Report (GAN, 

2014) a asma é uma causa rara de mortalidade, contribuindo para cerca de 1% de todas as 

mortes na maioria dos países do mundo. No entanto, esse valor é considerado importante pois a 

maior causa de mortalidade são as exacerbações da doença que poderiam ser evitadas por meio 

de um diagnóstico precoce e tratamento adequado (BUSSE, 2017). A Organização Mundial de 

Saúde declarou 383 mil mortes por asma no mundo no ano de 2015 e é importante ressaltar que 

esses valores podem ser maiores, em razão dos óbitos por asma serem subestimados nas 

estatísticas de mortalidade que consideram apenas a causa básica de morte (WHO, 2017). 
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Tabela 1- Total de hospitalizações por asma e seus custos no Brasil.  

ANO DE ATENDIMENTO HOSPITALIZAÇÕES CUSTO, USD 

2008 205.276 30.195.020,86 

2009 203.649 32.708.217,35 

2010 193.017 31.165.431,84 

2011 175.955 28.72.338,89 

2012 146.599 24.153.812,17 

2013 129.728 21.490.888,95 

TOTAL 1.054.184 168.433.710,05 

Fonte: CARDOSO et al., 2017. 

 

Segundo a Global Initiative for Asthma (GINA, 2017), a asma é definida como uma 

doença heterogênea usualmente caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas. É 

determinada pela história de sintomas respiratórios como sibilos, falta de ar, sensação de aperto 

no peito e tosse que variam ao longo do tempo e na intensidade, juntamente com limitação 

variável do fluxo de ar expiratório. 

Considerada uma doença multifatorial, a asma é causada pela interação de fatores 

genéticos e exposição a fatores ambientais. Os fatores genéticos incluem a desregulação de 

citocinas do perfil Th2 ou deficiência da atividade de células Th1, promovendo o processo de 

sensibilização e alergia mais facilmente. Os fatores ambientais englobam exposição à alérgenos 

ou substâncias irritantes, mudanças climáticas, prática de exercícios ou infecções respiratórias 

(GERN, LEMANSKE e BUSSE, 1999). 

A asma possui grande heterogeneidade quanto a sua classificação, que pode ser por 

fenótipo, etiologia, gravidade e intervenção ao controle (PRICE et al., 2014). Segundo a 

Comissão de Asma da SBPT, a doença é classificada de acordo com seus níveis de controle, 

que se refere à extensão com os quais os sintomas da doença são suprimidos e a redução de 

riscos futuros, espontaneamente ou pelo tratamento. Diante desses parâmetros a asma é 

classificada em: asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. 

Outra forma de classificação utilizada na prática clínica, segundo o GINA, é 

avaliando a severidade da asma. Nesse caso a gravidade da doença é avaliada 

retrospectivamente a partir do nível de tratamento necessário para controlar os sintomas e 

exacerbações, sendo dividida em asma branda, asma moderada e asma severa (GINA, 2017). 
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Uma forma de classificação frequentemente utilizada em estudos, devido ao 

reconhecimento da grande heterogeneidade da asma é a sua subdivisão em múltiplos fenótipos, 

que são conjuntos de características clínicas ou fisiopatológicas comuns a um grupo de 

pacientes (WENZEL, 2012; GINA, 2017).  

Os primeiros fenótipos descritos foram os de asma alérgica ou extrínseca e asma 

não alérgica ou intrínseca. A asma alérgica é o fenótipo mais facilmente reconhecido, que 

começa na infância, está associado a histórico de alergias como rinite alérgica ou alergias 

alimentares, o exame de escarro mostra inflamação eosinofílica e esses pacientes geralmente 

respondem bem a corticosteroides inalados (CI). A asma não alérgica ocorre quando os 

pacientes apresentam a doença pela primeira vez já na vida adulta e que não envolvem processo 

de sensibilização, muitas vezes esses pacientes não respondem bem aos CI (WENZEL, 2012).  

Com o passar do tempo muitos fenótipos diferentes foram descritos a partir de suas 

características clínicas, como asma alérgica de início precoce, asma eosinofílica de início 

tardio, asma induzida por exercício, relacionada a obesidade e asma exacerbada (WENZEL, 

2012). A asma alérgica de início precoce, nada mais é do que uma outra nomenclatura para a 

asma alérgica ou extrínseca, enquanto que a asma eosinofílica de início tardio também tem 

características relacionadas ao processo de sensibilização, no entanto surge pela primeira vez já 

na vida adulta e frequentemente de forma severa com resistência ao tratamento com 

corticosteroides (MIRANDA et al., 2004). A asma induzida por exercício, apresenta-se de 

forma branda e intermitente, pois seus sintomas surgem principalmente após a prática de 

exercícios físicos e embora esse fenótipo seja descrito há anos, pouco se sabe sobre seus 

mecanismos imunológicos e inflamatórios (HALLSTRAND et al., 2005). Na asma relacionada 

a obesidade, estudos (HOTAMISLIGIL, SHARGILL e SPIEGELMAN, 1993; PETERS-

GOLDEN et al., 2006) sugerem que a obesidade pode promover um estado pró-inflamatório 

generalizado com elevada expressão de mediadores que podem desencadear a doença, também 

é sugerido que a obesidade pode atuar apenas como comorbidade ou confundidor do 

diagnóstico da asma, levando inicialmente a erros de diagnóstico que levariam a piora da 

doença (SIN et al., 2002).  

Outro fenótipo, relativamente novo e que está em evidencia é o de asma 

exacerbada. De natureza não-eosinofílica a principal célula encontrada em amostras de escarro 

e LBA são neutrófilos. Essa forma da doença refere-se a um aumento na gravidade da doença 

pré-existente gerando a necessidade de mudança no tratamento. Tem sido relacionada a 

pacientes resistentes ao tratamento com corticosteroides, ao risco aumentado de exacerbações 
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agudas – principal motivo de hospitalizações e geração de custo com a doença – e ao declínio 

na função pulmonar (BOUSQUET et al., 2005; KUMAR, HERBERT E FOSTER, 2016; ITO et 

al., 2008; HALDAR,  PAVORD e IAN, 2007). 

 

1.1.2 – Mecanismos fisiopatológicos da asma 

 

Apesar da asma ser considerada uma doença heterogênea também em relação a sua 

fisiopatologia, devido o envolvimento de eventos imunológicos, células e mediadores 

infamatórios, células epiteliais e células musculares sob regulação do sistema nervoso 

autônomo, o processo inflamatório ainda permanece como evento central para o seu 

desenvolvimento (HOLGATE, 2008; PRICE et al., 2014). 

 A asma alérgica é considerada uma hipersensibilidade imediata ou do tipo I, por se 

tratar de uma desordem atópica mediada por ativação da subpopulação de células Th2 de 

linfócitos T auxiliares (CD4
+
) que estimulam a produção de anticorpos IgE e inflamação 

(ABBAS, 2012). 

Em indivíduos com predisposição genética para a asma alérgica a exposição a 

alérgenos comuns, como fumaça, ácaros, poeira doméstica e pelos de animais leva a uma maior 

diferenciação de linfócitos T CD4
+ 

para o perfil Th2. Essas células liberam as citocinas IL-4 e 

IL-13 que estimulam a produção de altos níveis de anticorpo IgE específico para o alérgeno e 

também IL-5 que atua no crescimento e diferenciação de eosinófilos (CORRY E 

KHERADMAND, 1999; ELIAS et al., 2003; LEMANSKE E BUSSE, 2010, GHANDI et al., 

2015).  

A IgE específica liga-se a receptores Fc (FcƐRI) de mastócitos e quando há ligação 

cruzada entre a IgE associada à célula e o antígeno ocorre a liberação de uma variedade de 

mediadores que promovem aumento da permeabilidade vascular, vasodilatação e contração de 

músculo liso, eventos observados na fase imediata da doença. Esse processo ocorre logo após a 

exposição ao antígeno e pode ter duração de 15 a 60 minutos (Figura 1) (CORRY E 

KHERADMAND, 1999; ELIAS et al., 2003). 
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Figura 1- Mecanismos imunológicos na asma 

 

Fonte: GHANDI et al, 2015, adaptada. 

 

Após iniciada a inflamação na fase imediata, dá-se início a fase tardia do processo 

asmático, caracterizada pela migração de células inflamatórias, principalmente eosinófilos, para 

o tecido pulmonar. Os principais eventos observados são dano tecidual, hiper-reatividade 

brônquica (HRB), produção de muco e estreitamento das vias aéreas. Assim como na fase 

imediata, permanece a produção de citocinas Th2 e quimiocinas, além do aumento de 

moléculas de adesão, mediadores lipídicos e diversas substâncias secretadas por eosinófilos, 

como a proteína básica principal (PBP), peroxidase de eosinófilo (EPO), ânion superóxido, 

leucotrieno C4 (LTC4) e fator agregador de plaquetas (PAF) (BRADDING, 2008). 

Tanto o LTC4 como PAF liberados por eosinófilos causam broncoconstrição. O 

LTC4 também é um potente secretagogo, colaborando para a secreção de muco, enquanto o 

PAF aumenta a permeabilidade vascular. Além de mediadores, as proteínas armazenadas nos 

grânulos eosinofílicos, principalmente a proteína básica principal (PBP) e a peroxidase de 

eosinófilo (EPO), são tóxicas para células epiteliais e pneumócitos. Para completar sua 

atividade pró-inflamatória, os eosinófilos também produzem citocinas, incluído os fatores 
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transformadores de crescimento (TGF- α e TGF- β), fator estimulador de colônia de macrófago-

granulócito (GM-CSF), IL-1, IL-3, IL-5, IL-6 e IL-8 (CORRIGAN E KAY, 1992). 

Apesar do papel central de eosinófilos no processo inflamatório durante a asma 

alérgica, outras células também contribuem de forma importante para a disfunção das vias 

aéreas. Por exemplo, há hiperplasia e hipertrofia de células globosas ou caliciformes que 

corroboram para a obstrução das vias aéreas com hipersecreção de muco (ERLE E 

SHEPPARD, 2014). Hiperplasia e hipertrofia das células do músculo liso e ainda há sugestões 

de que, durante o processo asmático, essas células teriam um aumento da atividade basal dos 

nervos colinérgicos parassimpáticos causados por influência de mediadores inflamatórios no 

sistema nervoso autonômico (PRICE et al., 2014). Também há interação entre epitélio e tecido 

conjuntivo subjacente envolvendo a liberação de fatores de crescimento e citocinas, que levam 

a ativação de fibroblastos e induzem mudanças estruturais nas vias aéreas, processo conhecido 

por remodelamento (LEMANSKE E BUSSE, 2010).  

Considerada uma doença inflamatória crônica, o envolvimento de todas as células 

citadas acima, principalmente eosinófilos, mastócitos e células T tem sido reconhecido há 

muito tempo. No entanto, os neutrófilos só tiveram um papel central reconhecido na iniciação e 

desenvolvimento da cascata inflamatória que levam as exacerbações da doença (BUSSE, 

2017). 

 

1.1.3 – Asma exacerbada e o envolvimento de neutrófilos 

 

Estudos clínicos (WENZEL et al., 1997; JATAKANON, et al., 1999; GREEN et 

al., 2002) relacionam a inflamação das vias aéreas com neutrofilia à episódios de asma 

exacerbada, resistência ao tratamento com corticosteroides e a incidência de ataques fatais de 

pacientes asmáticos. Uma série de fatores têm sido relacionados à ativação de neutrófilos 

durante o processo de asma exacerbada, como infecções virais ou bacterianas, exposição a 

poeira doméstica contendo lipopolissacarídeo (LPS) e substâncias irritantes (WENZEL et al., 

1999 REED E MILTON, 2001; DOUWES et al., 2002).  

Estudo clínico (WARK et al., 2002) realizado com pacientes que apresentaram 

episódios de exacerbações agudas da asma e infecção viral, mostrou intenso influxo de 

neutrófilos e sinais de desgranulação em amostra de escarro, enquanto pacientes com 

exacerbação aguda de asma causada por outros fatores não infecciosos apresentaram apenas 

ativação de eosinófilos no mesmo tipo de amostra.  



23 

 

 

 

Os estímulos responsáveis pela ativação de neutrófilos embora tenham natureza 

diversa, agem de forma comum ativando outros mecanismos imunes em vez da ativação 

mediada por IgE. Esse processo ocorre por meio de receptores Toll-like (TLR). Os TLRs estão 

presentes na superfície de várias células, inclusive células residentes do pulmão como 

macrófagos e células epiteliais e podem reconhecer uma grande variedade de estímulos 

quimicamente diversos que desencadeiam respostas pró-inflamatórias envolvendo a produção 

de quimiocinas responsáveis por atrair neurófilos (Figura 2) (REED E MILTON, 2001; 

DOUWES et al., 2002). 

Dentre os TLR conhecidos, o TLR2 e principalmente o TLR4 estão envolvidos no 

processo asmático. O TLR2 ativado por bactérias gram positivas e o TLR4 ativado por 

bactérias gram negativas através do LPS. Através de vias de sinalização que podem ser 

dependentes ou indepentes da proteína adaptadora fator de diferenciação mieloide 88 (MyD88), 

a ativação dos TLR4 resulta na translocação de fatores de transcrição, como NF-ĸB e a proteina 

ativadora 1 (AP1), do citoplasma ao núcleo, iniciando o processo de transcrição de citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1, IL-6 E IL-8 (LUCAS e MAES, 2013; LAFFERTY, 

QURESHI e SCHNARE, 2010).  

Além disso, estudos recentes têm demonstrado que a ativação do TLR4 pelo LPS 

também gera a ativação de células Th17 através da via de sinalização dependente de TIR –

domain-containing adapter-inducing interferon-β (TRIF) (HSIA et al., 2015) e seria esse o 

principal mecanismo de atração de neutrófilos no processo de exacerbação da asma. 

Confirmando esses dados Wilson et al. (2009) mostraram que camundongos 

sensibilizados e desafiados com OVA e LPS desenvolveram resposta Th17. Também Wilson et 

al. (2013) mostraram que camundongos knockout para o TLR4 desenvolveram fraca resposta 

Th17 ao serem sensibilizados com OVA e extrato de poeira doméstica contendo LPS, no 

entanto apresentaram uma forte resposta Th2. 

Dentre outros produtos as células Th17 são responsáveis pela liberação da citocina 

IL-17 ou IL-17A. Estudos experimentais iniciais indicaram que a IL-17A recruta e acumula 

indiretamente neutrófilos nas vias aéreas, induzindo a transcrição e a liberação de citocinas a 

partir de células estruturais das vias (Figura 2) (LINDEN E DAHLEN, 2014). 
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Figura 2- Inflamação eosinofílica ou neutrofílica na asma. 

 

 

Fonte: EARL, AN E RYAN, 2015, adaptada. 

 

 



25 

 

 

 

 

Uma vez os neutrófilos acumulados nas vias aéreas eles desempenham importante 

papel no curso da asma com a síntese e liberação de inúmeros mediadores inflamatórios, como 

a produção de uma ampla gama de citocinas, quimiocinas, espécies reativas de oxigênio e 

proteases importantes para a progressão da doença (Figura 3) (WENZEL et al., 2001). 

Dentre esses, a produção de IL-9 que possui ação regulatória sobre células Th2, 

influencia na sobrevivência de eosinófilos, na produção de muco e produção e liberação de IL-

8 por neutrófilos (FOLEY E HAMID, 2007). A IL-8 é um importante fator quimiotático e 

ativador de neutrófilos, funcionando como gatilho para a sua desgranulação. Também induz a 

produção de leucotrieno B4 e espécies reativas de oxigênio (FOLEY E HAMID, 2007; 

MONTESEIRIN, 2009). Outra citocina liberada por neutrófilos que desempenha um 

importante papel na asma é TNF-α que estimula a migração transmembrana de eosinófilos 

(MONTESEIRIN, 2009). 

Outro fator que contribui para as exacerbações relacionadas aos neutrófilos, 

referem-se a liberação de enzimas como mieloperoxidase (MPO), elastase e metaloproteinases, 

principalmente a metaloproteinase 9 (MMP-9). A elastase mostrou envolvimento na 

fisiopatologia da asma participando do aumento da permeabilidade vascular, da hipersecreção 

de muco, hiperreatividade brônquica. Além disso, a elastase também degrada a maioria dos 

componentes da matriz extracelular pulmonar e produz dano epitelial através da indução de 

apoptose por ativação de receptores de superfície como o receptor 1 ativado por proteinase 

(PAR-1), processo responsável pelo remodelamento do tecido pulmonar (AMITANI et al., 

1991; LUNGARELLA et al., 2008). A MPO é uma enzima importante liberada por neutrófilos 

durante o burst respiratório que catalisa reações envolvendo o H2O2 gerando ácido hipocloroso 

(HOCl
-
) e compostos similares, que causam injuria no tecido pulmonar (MONTESEIRIN, 

2009).  As metaloproteinases constituem uma família de enzimas com atividade proteolítica e 

que diferem entre si estruturalmente e no tipo de proteína degradada. A MMP-9, principal 

metaloproteinase envolvida na asma, contribui para o processo de remodelamento do tecido 

pulmonar (CUNDALL et al., 2003).  

Os exemplos supracitados são apenas alguns dos produtos produzidos por 

neutrófilos presentes nas exacerbações da asma, mas os mecanismos envolvidos nesse processo 

são diversos e complexos, além de não estarem completamente esclarecidos. No entanto, essa 

relação entre exacerbações da asma e acúmulo de neutrófilos nas vias aéreas são de extrema 

importância por tornar essas células, assim como seus produtos, promissores alvos terapêuticos 
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para o tratamento e controle das exacerbações, principalmente por que pacientes com asma 

exacerbada tendem a ser resistentes ao tratamento com glicocorticoides. 

Figura 3 – Ativação e efeitos pró-inflamatórios de neutrófilos na asma. 

 

Fonte: LINDEN e DAHLEN, 2014, adaptada. 

 

1.1.4 – Farmacoterapia da asma e resistência aos corticosteroides  

 

Segundo as Diretrizes para o Manejo da Asma, da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (2012), o tratamento da asma é dividido em cinco etapas baseado no 

nível de controle da doença. Através da avaliação de parâmetros como a quantidade de 

sintomas diurnos e noturnos, o nível de limitação de atividades do paciente, a necessidade de 

medicação de alívio e a função pulmonar a doença é classificada entre controlada, parcialmente 

controlada ou não controlada. O paciente, então, é alocado em uma das cinco etapas de acordo 

com o tratamento atual e o nível de controle obtido. 

 Na etapa 1 encontram-se pacientes com função pulmonar normal e sintomas 

ocasionais de tosse, sibilos ou dispneia que ocorrem de uma a duas vezes na semana, nesse caso 

utiliza-se apena medicamento de alívio, broncodilatador (β2-agonistas) de ação rápida. Na etapa 

2, além do medicamento de alívio, adiciona-se um medicamento de controle, normalmente um 
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corticoide inalatório (CI) em baixas doses. Como alternativa, pode ser utilizado um 

antileucotrieno. Na etapa 3, há a associação um CI em baixas doses e um β2-agonistas de ação 

prolongada (LABA), como primeira escolha. Como alternativa, pode-se aumentar a dose de CI 

ao invés de associar um LABA ou associar um antileucotrieno ou teofilina ao CI em baixas 

doses. Na etapa 4 a escolha inicial consiste na combinação entre CI em médias ou altas doses a 

um LABA. Como alternativa pode-se adicionar ainda a esta associação um antileucotrieno ou 

teofilina. Na etapa 5, adiciona-se um corticoide oral aos outros medicamentos de controle já 

descritos acima. Esse esquema só é realizado em pacientes com asma não controlada na etapa 

4, que tenham limitações em atividades diárias e exacerbações frequentes, devido os graves 

efeitos adversos ocasionados por essa terapia (Tabela 2) (SBPT, 2012).  

Em 2013 o Ministério da Saúde baseado nas diretrizes nacionais da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, além de diretrizes internacionais de sociedades médicas 

no tratamento da doença, lançou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), 

aprovado pela Portaria SAS/MS nº 1.317, de 25 de novembro de 2013 e alterado pela Portaria 

SAS/MS nº 603 de 21 de julho de 2014,  com o objetivo de estabelecer os critérios de 

diagnóstico da doença, o algoritmo de tratamento e os mecanismos para o monitoramento 

clínico em relação à efetividade do tratamento (BRASIL, 2013). 

Apesar dos corticosteroides serem os fármacos anti-inflamatórios mais eficazes no 

tratamento da asma, outros fármacos podem ser utilizados em associação a estes para o controle 

da inflamação. A exemplo disso, os fármacos antileucotrienos demonstraram ter efeitos 

positivos para o tratamento da asma em combinação aos corticosteroides (WERZ, GARSCHA 

e GERSTMEIER, 2017). 

Além dos fármacos antileucotrienos, há outras opções de medicamentos que atuam 

em alvos terapêuticos específicos relacionados a eventos mediados pela imunidade inata e a 

resposta Th2, que mostraram efeitos benéficos no tratamento da asma alérgica eosinofílica 

como por exemplo fármacos: anti-imunoglobulina E, que se mostrou eficaz no tratamento de 

pacientes com asma alérgica severa; anticorpo anti-interleucina 5, que em estudo randomizado 

duplo-cego, mostrou que associado ao tratamento com CI reduziu as exacerbações da asma em 

comparação a pacientes que receberam placebo; anti-interleucina 4 ou anti-interleucina 13, que 

também mostraram colaborar para o tratamento da doença; inibidor de TNF-α, que não mostrou 

nenhuma eficácia clínica em termos de função pulmonar, mas conseguiu reduzir o número de 

pacientes com exacerbações quando comparado ao grupo placebo, em estudo duplo-cego, 
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placebo-controlado (ERIN et al., 2006; INCORVAIA et al., 2014; ORTEGA et al., 2014; FAJT 

e WENZEL, 2015).  

Contudo, apesar da variedade de fármacos disponíveis e a existência de protocolos 

clínicos bem definidos para o tratamento da asma existe uma parcela de indivíduos em que 

terapia disponível não consegue controlar a doença. Como visto a asma é uma doença 

heterogênea e essa falha no controle da doença pode ser devido ao fato de que na subpopulação 

que não responde a terapia o processo inflamatório pode ser conduzido por elementos que não 

são alvos terapêuticos da terapia disponível atualmente, por exemplo os neutrófilos. 

Como visto, os glicocorticoides (GC) são os fármacos mais eficazes para o 

tratamento da asma e a sua administração por via oral é última alternativa em casos de 

exacerbações, no entanto foi proposto que a neutrofilia das vias aéreas observada na asma 

exacerbada possa ser devido ao tratamento com esse tipo de fármaco, pois estes promovem a 

sobrevivência de neutrófilos por inibição da apoptose (NGUYEN et al., 2005). Em 

consequência, no decorrer da asma exacerbada a presença de neutrófilos relaciona-se com a 

ineficiência do tratamento com GC. 

Dois fatores importantes relacionam o acúmulo de neutrófilos à resistência aos GC, 

o aumento na expressão receptores de corticoides (GR) do tipo β e acetilação anormal de 

histonas. Os efeitos dos GC são mediados por GR–α amplamente expresso no citoplasma de 

diversos tipos celulares. Os GR- β, estão localizados no núcleo e possuem efeito negativo sobre 

a transcrição gênica mediada por GR–α, agindo como inibidor natural da ação dos GC. Altos 

níveis GR- β foram encontrados em neutrófilos e eles podem ser regulados positivamente por 

citocinas como IL-8 e TNF- α (TORRES, INSUELA E CARVALHO et al., 2012; WANG et al., 

2017). 

A acetilação de histonas desempenha um papel fundamental na regulação de genes 

inflamatórios e na ação de GC. As principais enzimas envolvidas nesse processo são a histona 

acetiltransferase (HAT) – responsável por ativar fatores de transcrição nuclear pró-inflamatório, 

como NF-ΚB- e a histona desacetilase (HDAC)– responsável por dificultar a transcrição de 

proteínas pró-inflamatórias. Parte das ações anti-inflamatórias dos GC ocorrem por 

recrutamento da HDAC, inibindo assim a ativação de genes inflamatórios. Na asma essas ações 

ocorrem principalmente por recrutamento da histona desacetilase 2 (HDAC2) (TORRES, 

INSUELA E CARVALHO et al., 2012; WANG et al., 2017; BHAVSAR, AHMAD e 

ADCOCK, 2008). 
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Estudo experimental recente (ITO et al., 2008) mostrou que um comprometimento 

do recrutamento de HDAC2 poderia ser um mecanismo importante de resistência a GC na 

inflamação neutrofílica durante a asma exacerbada, levando a uma contínua expressão de 

quimioatraentes de neutrófilos. Outro mecanismo importante seria a redução de atividade de 

HDAC2 causada por oxidantes gerados no processo de burst oxidativo por neutrófilos (WANG 

et al., 2017). 

 

Tabela 2 - Manejo da asma baseado no nível de controle para maiores de cinco anos.  

ETAPAS DO TRATAMENTO 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

BD de curta 

ação por 

demanda 

BD de curta ação por demanda 

Dose baixa de 

CI 

Dose baixa de CI 

+ LABA 

Dose média ou 

alta  de CI + 

LABA Corticoide oral 

na dose mais 

baixa possível Dose média ou 

alta de CI 

Dose média ou 

alta  de CI + 

LABA + 

antileucotrieno 

Antileucotrieno 

Dose baixa de CI 

+ antileucotrieno 

Dose média ou 

alta  de CI + 

LABA + 

antileucotrieno 

Anti-IgE 

Dose baixa de CI 

+ teofilina de 

liberação lenta 

  

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma (2012) 

 

1.2 - Modelos experimentais de asma  

 

Modelos animais têm sido utilizados por mais de 100 anos para elucidar a 

fisiopatologia de doenças humanas, avaliar novos alvos terapêuticos, bem como investigar 

novos fármacos, priorizando melhor eficácia e segurança desses em relação às farmacoterapias 

em uso clínico (GUALDI et al., 2010; ZOSKY E SLY, 2007).  
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Em relação a asma, não existem modelos animais perfeitos, uma vez que as 

complexidades da doença não são totalmente reprodutíveis em animais. No entanto, desde o 

início da década de 1990 foram estabelecidos modelos de inflamação alérgica, de respostas 

imediatas e tardias que possibilitaram a descoberta da importante participação da resposta 

imune Th2 e outros fatores relacionados a fisiopatologia da doença, além de tonar possível 

testes pré-clínicos de novos fármacos (VARGAFTIG, 1999; ZOSKY E SLY, 2007). 

Embora os modelos em ratos (Rattus norvegicus) e cobaias (Cavia porcellus) sejam 

importantes, o modelo murino é o mais utilizado para pesquisa da asma devido fatores 

relacionados ao custo e facilidade de manejo, mas principalmente à disponibilidade de 

ferramentas imunológicas, como linhagens de camundongos isogênicos, transgênicos e 

knockout, além da grande variedade de reagentes específicos disponíveis para essa espécie 

(TSCHERNIG et al.., 2008; RICCIARDOLO et al., 2008; ZOSKY E SLY, 2007; GUALDI et 

al., 2010). Dentre as linhagens disponíveis, a mais utilizada é a de camundongos BALB/c, por 

produzirem elevados níveis de anticorpos IgE contra OVA, possuir tendência pré-determinada 

para desenvolver resposta imunológica do tipo Th2 e apresentarem maiores níveis de citocinas 

IL-4 e IL-13 no lavado broncoalveolar (LBA), quando comparados a outras linhagens como 

camundongos C57BL/6 (BREWER, KISSELGOF E MARTIN, 1999; HERZ et al., 1998). 

O protocolo mais utilizado em modelos animais de asma é o de indução de resposta 

alérgica ao antígeno ovalbumina (OVA), administrado em associação ao hidróxido de alumínio, 

adjuvante que fortalece a produção de anticorpos IgE e resposta celular Th2 (BREWER, 

KISSELGOF E MARTIN, 1999; KIPS et al., 2003). Em relação aos modelos animais para 

asma exacerbada poucos trabalhos estão disponíveis, geralmente baseados em um protocolo de 

sensibilização e desafio com um antígeno, seguido pela exposição a um gatilho, como o LPS, 

rinovírus, fungos e poluentes (NORTH et al., 2011; KUMARI, DASH E SINGH, 2015; 

SATURNI et al., 2015; BARTLETT et al., 2008).  

Estudos post-mortem e broncoscópicos demonstraram que as alterações 

fisiopatológicas na asma exacerbada são caracterizadas por aumento da inflamação e 

remodelamento das pequenas vias aéreas e função pulmonar periférica reduzida. Dessa forma, 

os modelos animais disponíveis se baseiam na potencialização da inflamação alérgica aguda de 

forma a mimetizar o processo encontrado em pacientes (KUMAR, HERBERT E FOSTER, 

2016). 

Seguindo o perfil de modelos experimentais, os modelos de asma exacerbada 

possuem limitações, afinal, nenhuma espécie desenvolve espontaneamente um estado de 
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doença que se assemelha à asma humana o que dificulta o desenvolvimento de um modelo fiel 

a fisiopatologia da doença (KUMAR, HERBERT E FOSTER, 2016). Diante disso, na literatura 

é contínuo o desenvolvimento de estudos que buscam o aprimoramento de modelos 

experimentais de asma, em especial exacerbada, por tratar-se de uma doença que têm 

provocado principalmente resistência clínica à terapia com corticosteroides, considerado 

fármaco de escolha no controle da reposta inflamatório do processo asmático. 

Diante do exposto, em especial pelas dificuldades enfrentadas na farmacoterapia da 

asma grave ou exacerbada é importante a pesquisa de novos fármacos, sendo plantas 

medicinais historicamente uma fonte para o descobrimento de novas substâncias. 

 

1.3 - Amburana cearensis (Fr. All.) A.C. Smith: silvestre e cultivada 

 

1.3.1 - Aspectos botânicos, geográficos, etnofarmacologicos e ecológicos 

 

Amburana cearensis (Fr. All.) A.C. Smith, pertencente à família Fabaceae 

(Leguminoseae papilionoideae), é uma árvore de grande porte encontrada na região semi-árida, 

típica do bioma Caatinga do Brasil, mas que também está presente em praticamente toda a 

América do Sul, abrangendo o norte da Argentina, nordeste do Paraguai, sul da Bolívia e 

nordeste do Peru (IPEF, 2008; CARVALHO, 1994; LORENZI, MATOS, 2008; PIO-CORRÊA, 

1984). 

Popularmente conhecida como cumaru, A. cearensis é amplamente utilizada em 

carpintaria, devido a durabilidade da sua madeira e suas sementes são utilizadas na perfumaria, 

como aromatizante e repelente de insetos (MAIA, 2004; CARVALHO, 1994). No entanto, o 

maior uso desta espécie está relacionado ao seu potencial terapêutico (CARVALHO, 1994). Na 

medicina tradicional, o cumaru é utilizado na forma de lambedor, xarope ou chá para o 

tratamento de doenças respiratórias como tosse, bronquite e asma. (SILVA et al., 2015; 

RIBEIRO et al., 2014). 

Devido ao extenso uso desta planta na medicina tradicional e seu uso na indústria 

madeireira, a crescente demanda na exploração econômica de A. cearensis causou uma séria 

ameaça à sua sobrevivência e de acordo com a União Internacional para a Conservação da 

Natureza e dos Recursos Naturais - UICN, esta espécie corre o risco de extinção (LEITE, 

2005). 

A fim de encontrar uma alternativa sustentável para o uso econômico de A. 
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cearensis e para evitar consequências indesejáveis causadas pelo extrativismo predatório das 

espécies, foi desenvolvido um projeto de pesquisa que visa substituir a planta selvagem por 

espécimes jovens cultivadas sob controle agronômico (CANUTO et al., 2008). 

Estudos realizados anteriormente permitiram a avaliação dos parâmetros 

agronômicos sobre o desenvolvimento do cumaru cultivado colhido em diferentes períodos e a 

determinação do seu perfil de crescimento e condições ideais de cultivo (CANUTO et al., 

2008; CANUTO e SILVEIRA, 2010). A prospecção química por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) dos extratos etanólicos de A. cearensis (parte aérea e xilopódio) coletada aos 

4, 7 e 9 meses permitiram a identificação e quantificação de seus compostos majoritários, ácido 

vanílico (AV) e cumarina (CM), e permitiram a identificação da planta coletada aos 7 meses 

com maior teor de ativos em relação aos demais períodos (LEAL et al., 2011).  

 

Fonte: (A) CANUTO et al., 2008; (B) Autoria própria  

 

1.3.2 – Estudos químicos e farmacológicos 

 

Diversas análises fitoquímicas foram realizadas ao longo do tempo para conhecer 

os ativos presentes em A. cearensis e identificaram 33 constituintes diferentes presentes na 

A B 

Figura 4 - A. cearensis silvestre (A) e planta jovem cultivada (B), coletada aos 7 meses.  
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casca do caule e sementes entre cumarinas, ácidos fenólicos e flavonóides, dos quais os 

componentes mais abundantes encontrados foram a cumarina e o amburosídeo A (CANUTO e 

SILVEIRA, 2006; CANUTO E SILVEIRA, 2010).  

Estudo químico (CANUTO, SILVEIRA E BEZERRA, 2010) realizado com parte 

aérea e xilopódio de A. cearensis cultivada permitiu o isolamento de 10 compostos, dos quais 4 

são inéditos no gênero, são eles o ácido p-hidroxi-benzóico, aiapina e os estereoisômeros (E) e 

(Z) do ácido o-cumárico glicosilado. Os demais compostos também são encontrados nas cascas 

do caule da planta silvestre. Diferente da planta silvestre, os componentes majoritariamente 

encontrados na planta cultivada foram cumarina e ácido vanílico  

 

 

 

 

Diversos estudos farmacológicos também foram realizados com extratos e 

substâncias isoladas a partir das cascas do caule de A. cearensis silvestre mostrando um amplo 

espectro de atividades biológicas como atividade antiprotozoária, broncodilatadora, anti-

edematogênica, antibacteriana, neuroprotetora, antinociceptiva e principalmente anti-

inflamatória (LEAL et al., 1997; BRAVO et al., 1999; LEAL et al., 2000; LEAL et al., 2003; 

MARINHO et al., 2004; LEAL et al., 2005; LEAL et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2009; 

LEAL, 2008; LEAL et al., 2011; CARVALHO et al., 2012; LOPES, 2013 et al.; PIERDONÁ et 

al., 2014; LIMA, 2013; PEREIRA et al., 2017) (Tabela 2). Dentre os estudos, destacamos o 

estudo pré-clínico que mostrou que o extrato hidroalcoólico de A. cearensis possui atividade 

anti-inflamatória e relaxante da musculatura lisa, o que justifica seu uso tradicional (LEAL et 

al., 2003a). Além deste, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo 

mostrou eficácia e segurança do xarope de cumaru como terapia complementar da asma 

O
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Figura 5 - Estrutura química dos compostos ativos majoritarios de A. cearensis silvestre ou 

cultivada cumarina (A), amburosídeo A (B) e acido vanílico (C) 
C 
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persistente leve, onde pacientes que receberam o xarope apresentaram uma melhora global dos 

sintomas da asma e dos parâmetros espirométricos quando comparados a pacientes que 

receberam placebo. O xarope também apresentou segurança, visto que pouquíssimos eventos 

adversos foram registrados durante o estudo, todos os eventos foram leves e não sérios e foram 

observados também no grupo placebo (CARVALHO et al., 2012). 

Leal e colaboradores (2011), também conduziram estudos farmacológicos com 

extrato etanólico de A. cearensis cultivada, mostrando que além de possuir perfil fitoquímico 

similar ao da planta silvestre, a planta cultivada também apresenta atividade antinociceptiva em 

camundongos, à semelhança da planta silvestre. Nesse estudo além do extrato etanólico 

também foi testado o ácido vanílico, que assim como extrato inibiu a nocicepção em ambas as 

fases no teste da formalina (Tabela 2). 

Por fim, um estudo farmacêutico também foi realizado com a A. cearensis 

cultivada, com o objetivo de desenvolver um extrato padronizado por CLAE de acordo com o 

teor de seus marcadores. Esse estudo, também mostrou que extrato padronizado e ácido 

vanílico possuem atividade antioxidante avaliado pela capacidade de sequestro de radicais 

livre, através do teste de DPPH e que o ácido vanílico e cumarina, possuem efeito relaxante 

muscular em traqueia pré-contraída por carbacol, tanto de ratos normais como ratos 

sensibilizados e desafiados com ovalbumina (OVA) (LIMA, 2013). 
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Tabela 3- Atividades farmacológicas de A. cearensis silvestre ou cultivada 

Planta Atividade Extrato/componente Referências 

A. cearensis 

silvestre 

Antinociceptiva EHA, EE, cumarina 

Leal et al. (1997; 

2000; 2011), 

Oliveira et al. (2009) 

Antiinflamatória 

EHA, EE, cumarina, 

isocampferídeo, amburosídeo 

A, afromosina  

Leal et al. (1997; 

2000; 2003; 2008; 

2011), Marinho et al. 

(2004), LOPES et al. 

(2013) 

Relaxante 

muscular 

EHA, cumarina, FFl, 

isocampferídeo 

Leal et al. (2000; 

2003; 2006) 

Hepatoprotetora Amburosídeo A Leal et al. (2008b) 

Antiparasitaria Cumarina, amburosídeo A e B Bravo et al. (1999) 

Neuroprotetora Amburosídeo A, ES, FFe e EE 

Leal et al. (2005), 

Pierdoná et al. 

(2014) e Pereira et 

al. (2017) 

Antiproliferativa 

Campferol, isocampferídeo, 

amburosídeo A e ácido 

protecatecuito 

Costa-Lotufo et al. 

(2003) 

A. cearensis 

cultivada 

Antinociceptiva EE, ácido vanílico Leal et al. (2011) 

Anti-inflmatória EE, ácido vanílico Leal et al. (2011) 

Relaxante 

muscular 
Ácido vanílico e cumarina Lima (2013) 

Antioxidante EE e ácido vanílico Lima (2013) 

 

* Extrato hidoralcóolico (EHA), extrato etanólico (EE), Extrato seco (ES), fração fenólica (FFe), fração de 

flavonóide (FFl) 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

A asma é um grave problema de saúde pública mundial e a exacerbação da doença 

é uma das maiores causas de internações e mortalidade (GINA, 2017). Devido ao seu impacto 

social e complexidade, a asma tem sido amplamente estudada nas últimas décadas, no entanto 

ainda existem questões relacionadas a sua fisiopatologia que não foram completamente 

elucidadas. Ademais, a farmacoterapia disponível ainda apresenta dificuldades, principalmente 

no que se refere aos graves efeitos colaterais a ocorrência de pacientes refratários à terapia 

(BARNES, 2010), em especial àqueles com asma exacerbada, que têm um padrão de resposta 

inflamatória incluindo linfócitos Th2 e Th17, e neutrofilia. Nesse contexto, pesquisas 

relacionadas ao desenvolvimento de novos fármacos são imprescindíveis, sendo as plantas 

medicinais uma fonte em potencial. 

Amburana cearensis e/ou constituintes químicos da planta silvestre tem sido 

extensivamente investigada (LEAL et al., 1997; LEAL et al., 2000; LEAL et al., 2003; LEAL, 

2003a; LEAL et al., 2005; LEAL et al., 2006; LEAL et al., 2008; LEAL, 2008b; LOPES, 2010; 

LOPES et al., 2013; PIERDONÁ et al., 2014), mostrando resultados pré-clínicos promissores, 

incluindo os efeitos antinociceptivo, relaxante muscular e anti-inflamatório, além de estudo 

clínico piloto desenvolvido por Carvalho e colaboradores (2012) que mostrou a segurança e a 

eficácia do xarope de cumaru no tratamento de pacientes com asma. Resultados pré-clínicos 

semelhantes têm sido observado com a planta cultivada, onde o extrato etanólico padronizado e 

constituintes químicos mostraram atividade anti-inflamatória, antinociceptiva e relaxante 

muscular (LEAL et al., 2011; LIMA, 2013). 

Dessa forma, considerando o uso extensivo de Amburana cearensis, pela indústria 

madeireira, bem como por programas públicos de fitoterapia no Nordeste (Programa Farmácias 

Vivas), que têm contribuído para seu comprovado risco de extinção (LEITE, 2005), é 

imprescindível investir no desenvolvimento de um novo fitoterápico e/ou fitofármaco a partir 

da planta cultivada, em especial investigando seu potencial farmacológico no controle da asma 

exacerbada. 

  



37 

 

 

 

3- OBJETIVOS  

 

3.1- Objetivo geral 

 

Investigar os efeitos do extrato seco padronizado de A. cearensis cultivada 

(ESPACC) e constituintes químicos, sobre a asma exacerbada em camundongos e sobre a 

desgranulação de neutrófilos. 

 

3.2 - Objetivos específicos 

 

 Padronizar o modelo de asma alérgica induzida por ovalbumina (OVA) e exacerbada 

por LPS em camundongos BALB/c; 

 Avaliar os efeitos do ESPACC e CM sobre a migração celular para o LBA, a 

morfologia do tecido pulmonar e os níveis de citocinas pró-inflamatórias em modelo de 

asma exacerbada; 

 Pesquisar os efeitos do ESPACC e AV sobre a desgranulação de neutrófilos humano 

induzida por PMA, mensurada pela atividade da enzima mieloperoxidase (MPO) e 

avaliar se esses efeitos estão relacionados a uma possível alteração da viabilidade 

celular; 

 Determinar os efeitos do ESPACC, CM e AV sobre o metabolismo oxidativo de 

neutrófilos humano com auxílio da técnica de quimioluminescência. 
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4- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 – Animais 

 

Foram utilizados camundongos BALB/c, fêmeas, entre seis e oito semanas, 

pesando entre 20g e 25g, obtidos do Centro Multidisciplinar para a Investigação Biológica na 

Área da Ciência em Animais de Laboratório – CEMIB, da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP).   

 

4.2 - Aspectos éticos 

 

Todos os protocolos utilizados foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Federal do Ceará, segundo o protocolo nº 12/2016, ou pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Humana (COMEPE) da Universidade Federal do Ceará, 

protocolo nº CAAE 45668515.4.0000.5054. 

 

4.3 - Material botânico 

 

O cultivo de Amburana cearensis (Fabaceae) foi realizado a partir das sementes 

coletadas de plantas matrizes nativas, localizadas na zona rural do município de Quixeramobim 

– Ceará, Brasil.  

As partes aéreas e xilopódios de A. cearensis foram coletados aos 7 meses de 

cultivo. Exsicatas da espécie (nº 52618 e 52619) estão depositadas no Herbário Prisco Bezerra, 

Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará. 

 

4.4 - Substâncias químicas 

 

Cumarina, Ácido vanilíco, ovalbumina (grau II), lipopolissacarídeo de E. colli 

(LPS), hidróxido de alumínio, forbol-12-miristato-13-acetato (PMA), mieloperoxidase, 

indometacina, dimetilsulfóxido (DMSO), 5-amino-2,3-diidro-1,4-ftalazinodiona, Triton X-100, 

3,3’,3,5’ –tetrametilbenzidina (TMB), gelatina (Difco), álcool P.A., corante azul tripan, soro 

fetal bovino, formol, hematoxilina eosina (H&E), ácido periódico-Schiff (PAS), peróxido de 

hidrogênio. 
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4.5 - Local de execução 

 

Os experimentos já realizados foram executados no Centro de Estudos 

Farmacêuticos e Cosméticos (CEFAC) da Universidade Federal do Ceará. 

 

4.6 - Produção do extrato seco padronizado de Amburana cearensis cultivada (ESPACC) 

 

A produção do extrato etanólico de A. cearensis e do extrato seco por Spray-dryer 

foram realizadas segundo metodologia descrita por Lima (2013). 

A determinação dos teores de marcadores bioativos, ácido vanílico e cumarina, no 

extrato seco de cumaru cultivado foi realizada utilizando cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (CLAE) contendo injetor automático e forno para coluna, Waters, modelo 2695, 

acoplado a detector de arranjo de diodos (DAD), Waters, modelo 2996. As separações foram 

realizadas em coluna analítica X-Terra (Waters) com fase reversa octadecilsílica (C18) de 250 

mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro, preenchida com partículas esféricas de 5 μm. A 

fase móvel consistiu em duas soluções, acetonitrila grau CLAE (Fase A) e água (Fase B). As 

fases móveis foram filtradas a vácuo por membrana filtrante com poro de 0,45 μm (Millipore, 

EUA) e, em seguida, desgaseificadas em banho ultrassônico (Tabela 4).  

A análise por CLAE-DAD do extrato seco de A. cearensis cultivada permitiu a 

identificação e quantificação do ácido vanílico e cumarina. A identificação foi confirmada pela 

comparação do tempo de retenção dos padrões de trabalho (Sigma, EUA) (Figura 6) e os teores 

encontrados foram de: 2,55 mg/g de droga vegetal para o ácido vanílico e 14,25 mg/g de droga 

vegetal para a cumarina. 
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Figura 6- Perfis cromatográficos dos padrões ácido vanílico e cumarina (A) e extrato seco 

padronizado de A. cearensis cultivada (B) 
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4.7 – Padronização do modelo experimental de asma alérgica induzida por ovalbumina e 

exacerbada por LPS em camundongos BALB/c 

 

Para a implementação do modelo experimental de asma exacerbada foi realizado 

inicialmente o protocolo descrito por Kumari, Dash e Singh (2015) (Modelo 1) e a partir dele 

foram desenvolvidos outros dois modelos com diferentes concentrações de OVA e LPS, bem 

como diferentes períodos de intervalo entre os estímulos e diferentes tempos de duração do 

protocolo. 

Camundongos BALB/c fêmeas (20 - 25g) foram divididos aleatoriamente em três 

grupos: sham ou falso-imunizados (animais sensibilizados com salina estéril e desafiados com 

solução tampão fosfato salina estéril), OVA (animais sensibilizados e desafiados com salina 

estéril e ovalbumina) e LPS+OVA (animais sensibilizados e desafiados com LPS e 

ovalbumina).  

Em todos os modelos os animais foram submetidos a sensibilizações por meio de 

injeção intraperitoneal. Os desafios ocorreram inicialmente por injeção intraperitoneal de salina 

ou LPS seguidos por desafio inalatório de tampão fosfato salina (PBS) ou OVA. Para tal, os 

animais foram colocados em uma caixa acrílica medindo 20x30x21 cm. Na parte superior da 

caixa continha uma tampa removível para a introdução dos animais. Nas laterais da caixa 

continha dois orifícios: um para acoplar o nebulizador de ar comprimido (Inalar compact, 

marca NS), por meio do qual foi nebulizada a solução de ovalbumina e o outro para a 

circulação de ar. 

 

4.7.1 - Imunização e desafio antigênico- Modelo 1 

 

 Sensibilização dos animais  

Segundo o protocolo descrito por Kumari, Dash e Singh (2015) a sensibilização ao 

antígeno foi realizada por meio de injeção intraperitoneal de solução contendo 100µg de OVA e 

1mg de hidróxido de alumínio em 250 µl de PBS, esse procedimento ocorreu duas vezes, no 1º 

e 8º dia de experimento. Durante a segunda sensibilização os animais também receberam via 

intraperitoneal 0,1µg de LPS em 100 µl de salina estéril uma hora antes da administração de 

OVA.  

 

 Desafio antigênico  
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Os desafios ocorreram por 7 dias consecutivos, do 9º ao 15º dia de experimento 

com os animais previamente sensibilizados. Os animais receberam por via intraperitoneal 0,1 

µg de LPS em 100 µl de salina estéril e 1h após esse procedimento foram expostos a 

nebulização de OVA 1% por 15 minutos (Figura 7) (KUMARI, DASH e SINGH, 2015). 

 

4.7.2 - Imunização e desafio antigênico- Modelo 2 

 

 Sensibilização dos animais  

A sensibilização ao antígeno foi realizada por meio de injeção intraperitoneal de 

solução contendo 200µg de OVA e 1mg de hidróxido de alumínio em 250µl de PBS, esse 

procedimento ocorreu no 1º e 8º dia de experimento. Durante a segunda sensibilização os 

animais também receberam via intraperitoneal 0,1µg de LPS em 100 µl de salina estéril e 1h 

depois injeção intraperitoneal de solução contendo 200µg de OVA e 1mg de hidróxido de 

alumínio em 250 µl de PBS. 

 

 Desafio antigênico 

Os desafios se mantiveram do nono ao décimo quinto dia de experimento. Os 

animais receberam por via intraperitoneal 0,1 µg de LPS em 100 µl de salina estéril e 1h após 

esse procedimento foram expostos a nebulização de OVA 2% por 30 minutos (Figura 7). 

 

4.7.3 - Imunização e desafio antigênico- Modelo 3 

 

 Sensibilização dos animais  

A sensibilização ao antígeno foi realizada por meio de injeção intraperitoneal de 

0,2µg de LPS em 100 µl de salina estéril e 30 minutos depois injeção intraperitoneal de solução 

contendo 400µg de OVA e 1mg de hidróxido de alumínio em 250 µl de PBS, esse 

procedimento ocorreu no 1 º e 8º dia de experimento.  

 

 Desafio antigênico 

Os desafios ocorreram por 6 dias consecutivos, do vigésimo ao vigésimo quinto dia 

de experimento. Os animais receberam por via intraperitoneal 0,2µg de LPS em 100 µl de 

salina estéril e 30 minutos depois foram expostos a nebulização de OVA 10% por 30 minutos 

(Figura 7). 



43 

 

 

 

 

 

Figura 7- Padronização do protocolo de sensibilização e desafios em modelo exprimental de 

asma exacerbada em camundongos BALB/c 
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4.8 - Avaliação de parâmetros inflamatórios no modelo de asma exacerbada em 

camundongos BALB/c 

 

Para avaliação do modelo de asma alérgica exacerbada por LPS, 24h após o último 

desafio os animais foram submetidos a eutanásia e coleta de amostras de LBA e tecido 

pulmonar. O LBA foi utilizado para avaliação da migração celular e dosagens de citocinas e o 

pulmão, o lóbulo esquerdo foi armazenado para dosagem de MPO e o lóbulo direito fixado para 

análise histopatológica. 

Os animais foram anestesiados com xilazina e quetamina. Inicialmente, foi 

realizada a exposição cirúrgica e canulação da traqueia para coleta de LBA. Os pulmões foram 

preenchidos com 0,5 ml de PBS estéril gelado injetado na cânula traqueal por meio de uma 

seringa de 1 ml. A seringa foi mantida conectada a cânula por 15 segundos e, então, o fluido foi 

lentamente recuperado. Esse procedimento foi repetido 4 vezes e ao final de cada injeção foi 

recuperado entre 0,2 e 0,5 ml de LBA. Após canulação da traqueia os animais foram 

exsanguinados pela artéria carótida. 

 

4.8.1 - Contagem total e diferencial de leucócitos no lavado broncoalveolar  

 

Uma alíquota do LBA foi diluída com solução Turk na proporção de 1:1 para a 

contagem total de leucócitos em câmara de Newbauer. O restante do lavado recuperado foi 

centrifugado por 10 minutos a 800 g e temperatura de 4ºC. O sobrenadante foi estocado para 

análises posteriores e o precipitado de células foi ressuspendido em solução de PBS com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) para a contagem diferencial de leucócitos. As lâminas para a 

contagem foram preparadas por citocentrifugação (500 rpm por 5 minutos) e coradas com 

corante panótico rápido. As células foram examinadas em microscópio óptico através da 

objetiva de 100x. Cem leucócitos foram contados e por meio dos seus aspectos morfológicos e 

coloração, foram divididos em três grupos: células mononucleares, eosinófilos e neutrófilos. 

 

4.8.2 - Liberação de mieloperoxidase no tecido pulmonar  
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Para determinar a liberação de MPO, o tecido pulmonar foi homogeneizado em 

tampão HTAB e passou por ciclos de sonicação, além de ciclos de congelamento e 

descongelamento para que as células fossem lisadas e liberassem seus conteúdos intracelulares. 

As amostras foram centrifugadas a 5000 rpm por 10 minutos a 4ºC. Após a centrifugação 

separou-se o sobrenadante para a quantificação de MPO. Em uma placa de 96 poços adicionou-

se o sobrenadante e em seguida tampão fosfato, peróxido de hidrogênio 0,017% e TMB 

18,4mM. A placa foi incubada por 5 minutos a 37ºC. A reação foi interrompida com ácido 

sulfúrico 4M e a leitura realizada em leitora de placas a 450nm. 

 

4.8.3 - Análise histopatológica 

 

Após a retirada do pulmão o lóbulo direito de cada animal foi fixado em formol 

tamponado a 10% e após 48h, transferidos para etanol a 70%. O tecido foi incorporado em 

parafina e, posteriormente foram obtidos cortes histológicos de 4µm de espessura corados com 

hematoxilina eosina (H&E) para visualização do infiltrado celular inflamatório ou com ácido 

periódico-Schiff (PAS) para visualização da produção de muco. 

 

4.9 - Avaliação da atividade anti-inflamatória do ESPACC e CM em modelo de asma 

exacerbada 

 

Para avaliar os efeitos do ESPACC e um de seus constituintes químicos 

majoritários, CM, sobre os parâmetros inflamatórios no LBA de camundongos BALB/c em 

modelo experimental de asma exacerbada, os animais foram divididos nos seguintes grupos: 

sham ou falso imunizados (animais que foram sensibilizados e desafiados com salina e PBS 

estéril, respectivamente), controle (animais tratados com veículo – DMSO 2% por via ip e 

sensibilizados e desafiados com LPS e OVA), DEXA 1 mg/kg (animais tratados com 

dexametasona via ip e sensibilizados e desafiados com LPS e OVA), ESPACC 100 mg/kg 

(animais tratados com ESPACC via ip e sensibilizados e desafiados com LPS e OVA), 

ESPACC 200 mg/kg (animais tratados com ESPACC via oral e sensibilizados e desafiados com 

LPS e OVA), CM 10 mg/kg (animais tratados com CM via ip e sensibilizados e desafiados com 

LPS e OVA) ou CM 20 mg/kg (animais tratados com CM via oral e sensibilizados e desafiados 

com LPS e OVA). 

Os tratamentos ocorreram 30 minutos antes de cada desafio com LPS e as 

sensibilizações e desafios ocorreram de acordo com o que foi descrito no modelo 3 (Figura 8). 
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Após 24 horas do último desafio os animais foram eutanasiados e foram coletadas 

amostras de LBA e tecido pulmonar para a determinação de marcadores inflamatórios, bem 

como análise histopatológica. As amostras coletadas foram utilizadas em parte para a realização 

da contagem total e diferencial de leucócitos como descrito no item 4.8.1 e outra parte utilizada 

para a determinação de: MPO (item 4.8.2), análise histopatológica (item 4.8.3) e dosagem de 

citocinas (item 4.9.1).  

 

Figura 8- Protocolo experimental de sensibilização, tratamento e desafio 

 

 

 

 

4.9.1 - Imuno-ensaio (ELISA) 

 

Para detecção das citocinas pró-inflamatórias IL-4 e TNF-α no LBA foi realizado 

ensaio imunoenzimático (ELISA) utilizando kits para camundongos (BD Biosciences, San 

José, CA, USA) conforme instruções do fabricante. Brevemente, placas de 96 poços, fundo 

chato (Nunc), foram sensibilizadas por 12 a 18h com o anticorpo de captura anti-citocina ou 

anti-imunoglobulina purificado na concentração determinada, a 4ºC. A placa foi lavada com 

solução de lavagem, e em seguida foi realizado bloqueio com PBS e SFB a 10%, seguida por 

incubação de 1h à temperatura ambiente. Após lavagem, foram adicionados o padrão e 

amostras em triplicata, e em seguida, a placa foi incubada novamente por 2h. Após esse período 

a placa foi lavada e incubada por 1h com o anticorpo de detecção conjugado à enzima 

peroxidase. Após mais uma lavagem o substrato e cromógeno foram adicionados e a placa 
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incubada por 30 minutos, à temperatura ambiente e protegida da luz. A reação foi finalizada 

com ácido fosfórico (1:20) e a leitura foi realizada em leitora de ELISA a 450nm. 

 

 

 

4.10 - Avaliação da atividade anti-inflamatória do ESPACC, CM e AV em cultura 

primária de neutrófilos 

 

4.10.1 - Cultura primária de células polimorfonucleares (PMN) 

 

Polimorfonucleares, predominantemente neutrófilos (80 - 90%), foram isolados a 

partir de sangue humano cedido pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Ceará – 

HEMOCE (resíduos de “buffy coat”). 

O sangue foi centrifugado a 800g por 10 minutos, o plasma desprezado e a parte 

celular passou por sucessivas lavagens com solução salina, utilizando solução de gelatina 2,5 % 

(p/v) para formar um gradiente de separação entre os componentes sanguíneos e obter uma 

suspensão de neutrófilos (LUCISANO E MANTOVANI, 1984). 

 

4.10.2 - Determinação da atividade de mieloperoxidase (MPO) 

 

A suspensão de neutrófilos (5 x 10
6
 células/mL) foi incubada por 30 minutos a 

37ºC com ESPACC ou AV (1, 10, 25, 50 e 100μg/mL), DMSO (controle), Hanks (células não 

tratadas) ou indometacina (100 μg/mL – droga padrão). A seguir foi adicionado PMA (0,1 μM) 

por 15 minutos a 37ºC. Decorrido esse tempo, o material foi centrifugado a 800g durante 10 

minutos e o sobrenadante, rico em MPO liberada devido à estimulação, foi utilizado no ensaio 

(ÚBEDA, 2002). 

Para determinação da concentração de MPO foi adicionado ao sobrenadante obtido 

na centrifugação: PBS, tampão fosfato e H2O2 (0,012%). Após 5 minutos a 37ºC foi acrescido 

3,3’,3,5’-tetrametilbenzidina (TMB 1,5 mM) e a reação foi interrompida pela adição de ácido 

sulfúrico (1,5 M; pH 3,0). A leitura foi realizada em leitora de placas a absorbância de 450 nm. 
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4.10.3 - Avaliação da atividade antioxidante mensurada por ensaio de 

quimioluminescência 

 

Neutrófilos humano (5 x 10
6
 células/mL) foram incubados a 37°C por 20 minutos 

com ESPACC, CM ou AV (1, 10, 25, 50 e 100μg/mL) e com as sondas quimioluminescentes 

luminol (280 μM) ou lucigenina (150 μM). Após o período de incubação, foi adicionado o 

estímulo (PMA 10
-7

 M) e acompanhada a produção de QL, em cpm (contagem de fótons por 

minuto), durante 40 minutos a 37°C com o auxílio de leitora de ELISA. Em todos os ensaios 

realizados foi mensurada a produção espontânea de QL lum ou QL luci das células na ausência 

de estímulo. A quercetina (50μg/mL) foi utilizada como droga padrão. Os resultados foram 

expressos em percentual de produção de EROS.  

 

  4.10.4 - Avaliação da citotoxicidade – Teste do MTT 
 

Neutrófilos (2,5 x 10
6
 células/mL) foram incubados por 30 minutos a 37ºC com 

ESPACC ou AV (1, 10, 25, 50 e 100μg/mL), DMSO (veículo da droga), Hanks (células não-

tratadas) ou Triton x-100 (0,2% - padrão citotóxico) em placa de 96 poços. Após o período de 

incubação a placa foi centrifugada a 2000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante foi descartado. 

Foram adicionados 200μL da solução de MTT seguido de uma incubação de 3h a 37ºC. 

Passado o período de incubação foi realizada uma segunda centrifugação nas mesmas 

condições da primeira, o sobrenadante foi descartado e adicionado 150μL de DMSO para a 

solubilização do sal de formazam. A placa foi agitada durante 15 minutos com o auxílio de um 

agitador de placas e a absorbância foi medida em leitor de microplacas a 560 nm.  

 

4.11 - Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Software, San Diego, USA). Todos os dados estão representados por média ± erro 

padrão da média (E.P.M). A significância estatística das diferenças entre os grupos foi 

determinada por análise de variância (ANOVA) seguida por teste de Tukey, quando p<0,05. 
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5- RESULTADOS  

 

5.1- Padronização do modelo de asma alérgica induzida por ovalbumina e exacerbada por 

LPS em camundongos BALB/c 

 

Na literatura (KUMARI, DASH E SINGH, 2015; BARTLETT et al., 2008; 

SHADIE, HERBERT E KUMAR, 2014; REN et al., 2014) estão descritos vários protocolos 

experimentais para o modelo de asma alérgica exacerbada, onde observam-se variações, como 

a natureza do agente indutor, nas doses desses agentes e nos tempos de exposição dos animais à 

esses. Isso demonstrou a necessidade de se investigar e padronizar os procedimentos 

experimentais necessários para a indução do modelo de asma alérgica exacerbada por LPS em 

camundongos BALB/c.   

Diante do exposto, o estudo foi iniciado a partir de modelo descrito na literatura 

(KUMARI, DASH E SINGH, 2015), onde foram investigadas pelo menos três condições 

experimentais monitoradas por análises do acúmulo de células inflamatórias no LBA, bem 

como por avaliação do tecido pulmonar de animais sensibilizados e desafiados com OVA na 

ausência ou na presença de LPS. 

 

5.1.1- Migração de leucócitos no LBA de camundongos BALB/c desafiados com OVA 

sozinha ou associada ao LPS 

 

Na Figura 9 pode ser observado  o grau de migração de células inflamatórias para o 

LBA induzido por OVA na ausência e na presença de LPS, envolvendo procedimentos 

experimentais distintos (Modelos 1 a 3) de sensibilização e desafio antigênico de camundongos 

BALB/c. Na Figura 9A (Modelo 1), pode ser observado que a sensibilização e desafio dos 

animais com OVA não promoveu um aumento significativo no acúmulo de células 

inflamatórias (3,6 ± 0,4 x10
4
 cels/mL) no LBA em comparação com o grupo não desafiado 

(sham: 3,2 ± 0,01 x10
4
 cels/mL), no entanto a exposição dos animais ao LPS durante a 

sensibilização e desafios com OVA elevou o número de células inflamatórias (5,2 ± 0,2 x10
4
 

cels/mL) no LBA em relação ao grupo OVA e sham em aproximadamente 44 e 62%, 

respectivamente. 

Na Figura 9B (Modelo 2) observamos que o aumento da concentração de OVA 

(200µg e 2% de OVA) durante as sensibilizações e desafios dos animais em relação ao Modelo 

1 (100µg e 1% de OVA) promoveu um maior índice de migração de leucócitos para o LBA 
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(OVA: 12,3 ± 2 x10
4
 cels/mL; LPS+OVA: 13,7 ± 1,9 x10

4
 cels/mL), que correspondeu a um 

aumento de aproximadamente 316% e 352%, respectivamente em relação ao grupo sham (3,89 

± 1,8 x10
4
 cels/mL). No entanto, em ambos os modelos, o grupo LPS+OVA (asma alérgica 

exacerbada) não mostrou diferença estatística significativa em relação ao grupo desafiado 

apenas com OVA, que representa o modelo tradicional de asma alérgica. 

O aumento das doses de LPS e OVA durante as sensibilizações e desafios, bem 

como o maior período de intervalo entre sensibilizações e desafios em relação aos modelos 1 e 

2 aumentou em 600% a migração celular no LBA dos animais expostos ao LPS e OVA (23,58 

± 2,5 x10
4
 cels/mL), assim como aqueles expostos apenas a OVA (20,89 ± 3,7 x10

4
 cels/mL) 

quando comparados ao grupo sham (3,92 ± 0,5 x10
4
 cels/mL) (Figura 9C). A administração de 

LPS aos animais desafiados com OVA não promoveu aumento estatístico significativo no 

número de células presentes no LBA em relação aos animais desafiados apenas com OVA. 

Diante dos resultados obtidos, o estudo deu prosseguimento realizando a análise diferencial da 

população de células presente no LBA dos animais sensibilizados e desafiados com OVA 

sozinha ou associada ao LPS, segundo o protocolo realizado no Modelo 3. 
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Figura 9- Análise de leucócitos totais no lavado broncoalveolar de camundongos BALB/c 

sensibilizados e desafiados com OVA ou LPS+OVA 
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Contagem total de leucócitos no LBA coletado 24h após o último desafio. As Figuras A, B e C 

correspondem respectivamente aos modelos 1, 2 e 3. Os valores apresentam a média ± E.P.M. 

de no mínimo 4 e no máximo 7 animais por grupo (a: p<0,05 vs. sham, ANOVA-Tukey). 

  

A 

B 
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Na Figura 10 pode ser observado que o desafio dos animais apenas com OVA 

reduziu significativamente o número de células mononucleares (OVA: 52,75±4,87%; sham: 

87,50±2,72%) e alterou significativamente o número de eosinófilos (28,7±4,2%), elevando em 

28 vezes seu número em comparação ao grupo não desafiado – grupo controle (1±0,3%). Em 

relação ao número de neutrófilos no LBA (17,25±0,7%) não foi observada uma alteração 

significativa em relação ao grupo sham (11,25±2,3%). 

O desafio dos animais com LPS e OVA também reduziu significativamente o 

número de células mononucleares (54,4±4,27%) em relação ao grupo sham (87,50±2,72%), no 

entanto não alterou o número de eosinófilos (LPS+OVA: 4,2±0,5%) de forma significativa em 

relação ao grupo sham (1±0,3%), entretanto aumentou em aproximadamente 3,2 vezes no 

número de neutrófilos (36,2±3,3%) em relação ao grupo sham (11,25±2,3%). Ainda, observou-

se uma inversão quanto a natureza das células majoritárias no LBA do grupo LPS+OVA 

(eosinófilos:4,2±0,5%; neutrófilos:36,2±3,36%) em relação ao grupo OVA 

(eosinófilo:28,75±4,2; neutrófilo:17,25±0,75%) (Figura 10). Dessa forma, esses resultados 

mostraram um predomínio de células mononucleares no LBA de animais não desafiados, de 

mononucleares e eosinófilos em animais sensibilizados e desafiados apenas com OVA e de 

mononucleares e neutrófilos em animais sensibilizados e desafiados com OVA em associação 

ao LPS, que pode ser observado também na Figura 11. 
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Figura 10- Contagem diferencial de células no lavado broncoalveolar de camundongos 

sensibilizados e desafiados ou não com OVA ou LPS+OVA 
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Contagem diferencial de leucócitos no LBA coletado 24h após o último desafio, durante o 

Modelo 3. Cem leucócitos foram contados e por meio dos seus aspectos morfológicos e 

coloração, foram divididos em três grupos: células mononucleares, eosinófilos e neutrófilos. Os 

valores apresentam a média ± E.P.M. de 7 animais por grupo (a: p<0,05 vs. células 

mononucleares do grupo sham; b: p<0,05 vs. eosinófilos do grupo sham; c: p<0,05 vs 

eosinófilos do grupo OVA; d: p<0,05 vs. neutrófilos do grupo sham; e: p<0,05 vs neutrófilos do 

grupo OVA, ANOVA-Tukey). 

  



54 

 

 

 

Figura 11- Células do lavado broncoalveolar de camundongos desafiados ou não com OVA ou 

LPS+OVA 

 

 

        

 

 

 

Células obtidas a partir do LBA de animais desafiados com PBS (A), OVA (B) e LPS+OVA  

(C), citocentrifugadas e coradas por corante panótico rápido. Aumento de 60x. Setas pretas 

indicam células mononucleares, setas vermelhas indicam eosinófilos e setas azuis indicam 

neutrófilos.  
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5.1.2- Determinação da enzima mieloperoxidase no tecido pulmonar de camundongos 

BALB/c desafiados com OVA sozinha ou associada ao LPS 

 

Dando continuidade ao estudo foi investigada a atividade da mieloperoxidase 

(MPO) no LBA de animais sensibilizados e desafiados com OVA+LPS. Na Figura 12A 

(modelo 2), como na figura 12B (modelo 3), pode ser observado que a sensibilização e desafio 

dos animais com OVA+LPS aumentou de maneira significativa a atividade da MPO (0,19±0,01 

e 0,49±0,1, respectivamente) em relação ao grupo sham (0,12±0,004 e 0,16±0,01, 

respectivamente) e OVA (0,13±0,01 e 0,32±0,05). Esses resultados ratificam o maior acúmulo 

de neutrófilos observados no LBA de animais expostos à OVA+LPS em relação àqueles 

expostos apenas a OVA. 
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Figura 12- Determinação da liberação de MPO em tecido pulmonar de animais sensibilizados e 

desafiados ou não com OVA ou LPS+OVA 
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Determinação da enzima mieloperoxidase quantificada em homogenato de tecido pulmonar de 

animais desafiados ou não com OVA ou LPS+OVA. As Figuras A e B correspondem aos 

modelos 2 e 3, respectivamente. Os valores representam a média ± E.P.M. de no mínimo 4 e no 

máximo 7 animais por grupo (a: p<0,05 vs. sham; b: p<0,05 vs. OVA, ANOVA-Tukey). 

  

A 
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5.1.3- Análise histopatológica do tecido pulmonar de camundongos BALB/c desafiados 

com OVA sozinha ou associada ao LPS 

 

A análise histopatológica do tecido pulmonar dos animais, apresentada na Figura 

13, mostrou que comparado com o grupo sham, o grupo desafiado com OVA exibiu mudanças 

tipicamente relacionadas com a asma alérgica, como infiltração de células inflamatórias em 

torno de bronquíolos e vasos (Figura 13B) e presença de muco dentro dos bronquíolos (Figura 

13E). Nos animais sensibilizados e desafiados com LPS+OVA essas mudanças foram 

intensificadas, sendo percebida principalmente pelo maior acúmulo de muco nos bronquíolos 

(Figuras 13C e 13F).  
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Figura 13- Histopatologia do tecido pulmonar de camundongos sensibilizados e desafiados ou 

não com OVA ou LPS+OVA 

   
 

   
 

   
Efeitos das exacerbações da asma alérgica causados pelo LPS. Análise qualitativa do infiltrado 

celular inflamatório no tecido corado por H&E (A-C) e da presença de muco no tecido corado 

por PAS (D – E) no aumento de 40x. As setas identificam o infiltrado celular; Br, os 

bronquíolos; V, vasos; e M, secreção de muco. Grupos: A e D - grupo sham; B e E: OVA; e C e 

F: LPS+OVA. 
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5.2- Avaliação do efeito anti-asmático do ESPACC ou CM em modelo experimental de 

asma exacerbada induzida por LPS+OVA em camundongos BALB/c 

 

5.2.1- Migração de leucócitos para o lavado broncoalveolar de animais desafiados por 

LPS+OVA 

 

Na Figura 14 pode ser observado o efeito do ESPACC e CM sobre o acúmulo de 

leucócitos totais no LBA de animais desafiados com LPS+OVA. O desafio dos animais com 

LPS+OVA promoveu um aumento significativo no número de leucócitos totais no LBA (28,5 ± 

2,36 x 10
4 

cels/mL) em relação ao grupo sham (5,11 ± 0,65 x 10
4 

cels/mL), que correspondeu a 

uma aumento de 558% no número de células. O tratamento dos animais com ESPAAC 

(200µg/kg, vo) ou com CM (20µg/kg, vo e 10µg/kg, ip), não reduziu significativamente o 

acúmulo de células inflamatórias no LBA induzido pelos desafios com LPS+OVA (CM 10 µg/ 

kg ip: 23,64 ± 1,4 x 10
4 

cels/mL; CM 20µg/ kg vo: 25,47 ± 3,1 x 10
4 

cels/mL; ESPACC 200µg/ 

kg vo: 22,8 ± 3,6 x 10
4 

cels/mL) quando comparados ao grupo controle. No entanto, o 

tratamento com ESPACC (100µg/mL, ip) reduziu em aproximadamente 80% o número de 

células presentes no LBA (5,0 ± 0,4 x 10
4
 cels/mL) em relação ao grupo controle, 

proporcionando assim um grau de inibição no acúmulo de leucócitos no LBA comparável a 

dexametasona (1µg/mL, ip), fármaco padrão, que reduziu em 85% a celularidade (4,11 ± 0,3 x 

10
4
 cels/mL). 
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Figura 14- Efeito do tratamento com ESPACC ou CM sobre a migração celular induzida por 

LPS+OVA em camundongos BALB/c 
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Contagem total de leucócitos no LBA coletado 24h após o último desafio. Os animais foram 

desafiados com LPS+OVA e tratados ou não (grupo sham) com veículo (DMSO 2%), CM 

(10mg/kg via ip ou 20mg/kg via oral), ESPACC (100mg/kg via ip ou 200mg/kg via oral) ou 

dexametasona (1mg/kg via ip) (droga padrão) 30 minutos antes de cada desafio com LPS. O 

grupo sham são animais não tratados e desafiados com PBS estéril. Os valores apresentam a 

média ± E.P.M. de 7 animais por grupo (a: p<0,05 vs. sham; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA-

Tukey). 
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Os resultados apresentados nas Figuras 15 e 16 mostram que à semelhança dos 

resultados apresentados na Figura 11, o desafio dos animais com LPS+OVA novamente alterou 

a natureza dos leucócitos acumulados no LBA, com predomínio de neutrófilos em relação à 

população de eosinófilos, além da presença de mononucleares no foco inflamatório, que se 

mostrou reduzida (grupo controle/LPS+OVA: 47,5±2,5%) em relação ao grupo sham 

(93,3±1,8%). Os tratamentos com CM (20µg/kg, vo e 10µg/kg, ip) e ESPACC (200µg/ kg, vo) 

não causaram alterações significativas no número de células mononucleares (CMip: 60,2±5,1%; 

CMvo: 44,2±6,4%; ESPACCvo: 52,0±3,0%) em relação ao grupo controle. No entanto, o 

ESPACC (100mg/kg, ip: 82,8±2,2%) e a dexametasona (1µg/kg, ip: 83,7±3,3%) foram capazes 

de restabelecer um número de mononucleares no LBA próximos a normalidade, ou seja, ao 

grupo sham (animais não desafiados). 

Em relação a migração celular de eosinófilos no LBA de camundongos BALB/c, 

pode ser observado que o desafio com LPS+OVA aumentou a migração celular (5,8±0,9%) em 

relação ao grupo sham (0,5±0,2%), e que dentre as drogas investigadas, apenas o ESPACC 

(100mg/kg) administrado por via ip (0,6±0,3%), bem como, a dexametasona (1mg/kg, ip: 

0,7±0,4%) reduziram de forma significativa o número de eosinófilos no sítio de inflamação em 

relação ao grupo controle. 

 Quanto aos neutrófilos, observou-se que o LPS em associação com a OVA 

aumentou de forma significativa a migração dessas células para o LBA (48,0±2,4%) em relação 

ao grupo sham (4,5±1,2%) e para essa população de células, o tratamento dos animais com CM 

(10 mg/kg, ip e 20 mg/kg, vo) ou com ESPACC (100 mg/kg, ip e 200 mg/kg, vo) foram 

capazes de reduzir a migração de neutrófilos para o LBA (CMvo: 26,0 ± 2,8%; CMip: 28,6 ± 

2,4%; ESPACCvo: 33,4 ± 3,6%; ESPACCip: 14,2 ± 1,8%), em relação ao controle.  

Os resultados obtidos nesse ensaio mostraram que dentre os produtos investigados 

(ESPACC e CM) e administrados por via oral ou intra-peritoneal aos animais desafiados com 

OVA e LPS, o ESPACC na dose de 100 mg/kg (via ip) foi o que mostrou melhor resposta anti-

inflamatória, expressa pela capacidade de inibição do acúmulo de células inflamatórias no 

LBA, proporcionando inclusive resultados próximos àqueles observados no tratamento dos 

animais com dexametasona (1mg/kg, ip: 11,2 ± 2,5%). Na Figura 16, podem ser observadas as 

análises microscópicas (imagens) da população de células presentes no LBA dos animais 

desafiados com LPS+OVA submetidos ou não ao tratamento com ESPACC ou CM, que 

ratificam os resultados obtidos. 
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Figura 15- Efeito do ESPACC ou CM sobre a contagem diferencial de leucócitos no LBA de 

camundongos BALB/c desafiados com LPS+OVA 
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Contagem diferencial de leucócitos no LBA de animais tratados com veículo (controle – 

DMSO 2%), CM, ESPACC ou dexametasona e desafiados com LPS+OVA. Os valores 

apresentam a média ± E.P.M. de 7 animais por grupo (a: p<0,05 vs. mononucleares do grupo 

sham; b: p<0,05 vs. eosinófilos do grupo sham; c: p<0,05 vs. neutrófilos do grupo sham; d: 

p<0,05 vs. células mononucleares do grupo controle; e: p<0,05 vs. eosinófilos do grupo 

controle; f: p<0,05 vs. neutrófilos do grupo controle, ANOVA-Tukey). 
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Figura 16- Efeito do ESPACC e da CM sobre o acúmulo de células no lavado 

broncoalveolar de camundongosBALB/c desafiados com LPS+OVA 

    

    

       

 

Células obtidas a partir do LBA de animais tratados e desafiados com LPS e OVA, 

citocentrifugadas e coradas por corante panótico rápido. Grupos: A: sham; B: controle; C: CM 

10 mg/kg, ip; D: CM 20 mg/kg, vo; E: ESPACC 100 mg/k, ip; F: ESPACC 200mg/kg, vo; G: 

dexametasona 1mg/kg, ip. Aumento de 60x.  
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5.2.2 - Efeito do ESPACC sobre os níveis de citocinas no lavado broncoalveolar de 

animais desafiados por LPS+OVA 

 

As citocinas, tais como IL-4 e TNF-α, têm um papel fundamental no processo 

inflamatório presente na asma, o que justifica a avaliação desses mediadores na pesquisa de 

novos fármacos para o tratamento da asma. Nesse sentido, foi então investigado o efeito do 

ESPACC sobre os níveis de citocinas no LBA de animais desafiados. O extrato de cumaru foi 

avaliado nesse momento por ter proporcionado nas condições investigadas melhor resposta 

anti-inflamatória em relação à CM. 

O desafio dos animais com LPS+OVA aumentou em aproximadamente 100% a 

concentração de IL-4 (grupo controle: 169,22 ± 5,6 pg/ml) no LBA em relação ao grupo sham 

(85,07 ± 11,75 pg/ml), e o tratamento dos animais com ESPACC (100 mg/kg, ip), bem como 

com dexametasona (1 mg/kg, ip) reduziram significativamente os níveis de IL-4 (ESPACC: 

73,48 ± 10,24 pg/ml; DEXA: 77,5 ± 6,7 pg/ml) (Figura 17). 

Em relação a análise do TNF-α no LBA de animais desafiados com OVA+LPS, 

novamente foi observado que o desafio proporcionou uma intensa resposta inflamatória, 

expressa pelo aumento significativo na concentração de TNF-α (367,9 ± 20,6 pg/ml) em 

relação ao grupo sham (158,8 ± 16,12 pg/ml). À semelhança da dexametasona (222,8 ± 16,67 

pg/ml) o ESPACC (217,0 ± 31,68 pg/ml), embora numa maior dose, proporcionou uma 

redução significativa de TNF- α quando comparados ao grupo controle, que correspondeu a 

39,44 e 41,01%, respectivamente (Figura 18). 
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Figura 17- Efeito do ESPACC sobre os níveis de IL-4 no LBA de camundongos BALB/c 

desafiados com LPS+OVA 
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Níveis de IL-4 no LBA coletado 24h após o último desafio, determinado através de ensaio 

imunoenzimático (ELISA). Os animais foram tratados com ESPACC (100 mg/kg, ip) ou 

dexametasona (1 mg/kg, ip) e desafiados com LPS+OVA. O grupo sham são animais não 

tratados e desafiados com PBS estéril. Os valores apresentam a média ± E.P.M. de 7 animais 

por grupo (a: p<0,05 vs. sham; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA-Tukey). 
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Figura 18 - Efeito do ESPACC sobre os níveis de TNF-α no LBA de camundongos BALB/c 

desafiados com LPS+OVA 
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Níveis de TNF-α no LBA coletado 24h após o último desafio, determinado através de ensaio 

imunoenzimático (ELISA). Os animais foram tratados com ESPACC (100 mg/kg, ip) ou 

dexametasona (1 mg/kg, ip) e desafiados com LPS+OVA. O grupo sham são animais não 

tratados e desafiados com PBS estéril. Os valores apresentam a média ± E.P.M. de 7 animais 

por grupo (a: p<0,05 vs. sham; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA-Tukey). 
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5.2.3 - Análise histopatológica do tecido pulmonar de camundongos BALB/c tratados com 

ESPACC ou CM e desafiados com LPS+OVA 

 

A análise histopatológica do tecido pulmonar dos animais, apresentada na Figura 19 

mostra que à semelhança dos resultados apresentados na Figura 13, o desafio com LPS+OVA 

provocou uma intensa celularidade na região peribronquíolar e perivascular (Figura 19B) 

quando comparados ao grupo sham (Figura 19A), também foi observado presença de muco nos 

bronquíolos (Figura 19I) comparados ao grupo sham (Figura 19H). Dentre os produtos 

investigados (ESPACC e CM), apenas o tecido pulmonar dos animais tratamentos com 

ESPACC (100 mg/kg, ip) mostraram menor celularidade e não foi observada a ocorrência de 

muco (Figuras 19E e 19L). Resultados semelhantes foram observados no grupo dexametasona 

(1 mg/kg, ip), fármaco de referência (Figuras 19G e 19N).  
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 Figura 19 - Histopatologia do tecido pulmonar de camundongos tratados com ESPACC, CM 

ou dexametasona e desafiados com LPS+OVA 
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Efeitos do tratamento com ESPACC, CM ou dexametasona no tecido pulmonar de 

camundongos BALB/c desafiados com LPS+OVA. Análise qualitativa do infiltrado celular 
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inflamatório no tecido corado por H&E (A-G) e da presença de muco no tecido corado por PAS 

(H– N), no aumento de 40x. As setas indicam o infiltrado celular; Br, os bronquíolos; V, vasos; 

e M, secreção de muco. Grupos: Sham - A e H; Controle - B e I; CM (10mg/kg, ip) - C e J; CM 

(20mg/kg, vo) – D e K; ESPACC (100 mg/kg, ip) – E e L; ESPACC (200 mg/kg, vo) – F e M; 

Dexametasona (1 mg/kg, ip) – G e N. 
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5.3 - Efeito anti-inflamatório do ESPACC e princípios ativos da planta (CM e AV) em 

neutrófilo humano 

 

5.3.1 – Efeito do ESPACC e AV sob a desgranulação induzida por PMA mensurada pela 

enzima mieloperoxidase (MPO) 

 

Os efeitos do ESPACC e AV (1, 10, 25, 50 e 100 µg/ml) sobre a desgranulação dos 

neutrófilos estão representados nas Figuras 20 e 21, respectivamente. A adição de ESPACC à 

suspensão de neutrófilos inibiu significativamente a liberação de MPO induzida por PMA, 

mostrando inibição na secreção de MPO na concentração de 100 µg/ml de 51,5 ± 2,3% em 

relação ao grupo controle. A indometacina (36 μg/mL), anti-inflamatório padrão, inibiu em 

76,43 ± 1,4% a liberação de MPO pelos neutrófilos (Figura 17). Na Figura 18, pode-se 

observar que a o AV, foi capaz de reduzir a liberação de MPO a partir da concentração de 10 

μg/mL (41,19 ± 2,4 %) chegando a inibir em até 87,64 ± 0,86% (100 µg/ml) a liberação dessa 

enzima. 
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Figura 20- Efeito do ESPACC sobre a desgranulação de neutrófilos induzida por PMA 

determinado pela inibição da liberação de MPO 
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Neutrófilos (2,5 x 10
6 

células/mL) foram incubados com ESPAAC (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL), 

e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). INDO: Indometacina (36 μg/mL), droga 

padrão. Os resultados obtidos na presença das drogas foram comparados ao grupo controle 

(100% de liberação de MPO). Os resultados estão expressos como média ± E.P.M. (a: p<0,05 

vs. indometacina, ANOVA- Tukey) 
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Figura 21 - Efeito do AV sobre a desgranulação de neutrófilos induzida por PMA determinado 

pela inibição da liberação de MPO 
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Neutrófilos (2,5 x 10
6 

células/mL) foram incubados com AV (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL e 

posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). INDO: Indometacina (36 μg/mL), droga 

padrão. Os resultados obtidos na presença das drogas foram comparados ao grupo controle 

(100% de liberação de MPO). Os resultados estão expressos como média ± E.P.M. (a: p<0,05 

vs. indometacina, ANOVA- Tukey) 

  



74 

 

 

 

5.3.2 - Efeito do ESPACC, CM ou AV sobre a produção de espécies reativas de oxigênio 

mensurada por ensaio de quimioluminescência em neutrófilo humano 

 

Na avaliação da atividade antioxidante do ESPACC, CM e AV (1, 10, 25, 50 e 100 

µg/ml) por quimioluminescência foram empregadas as sondas luminol (Ql lum) e lucigenina 

(Ql luci). A adição de ESPACC em concentrações crescentes à suspensão de neutrófilos 

reduziu significativamente a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) marcadas pelo 

luminol de maneira dependente da concentração e com máxima inibição de 62,72% na maior 

concentração. A quercetina, padrão antioxidante, reduziu em 71.26% a produção de EROS 

marcados por luminol induzida por PMA (Figura 22). O ESPACC também reduziu cerca de 

15% a produção de EROS marcadas por lucigenina induzida por PMA, a partir da concentração 

de 25µg/ml (Figura 23). Apesar de pequena, a redução causada pelo ESPACC pode ser 

comparada a quercetina, que obteve uma redução de 19,72%. 

O tratamento das células com CM causou uma discreta, porém significativa redução 

de 23,4% na produção de EROS marcadas por luminol (Figura 24), no entanto não reduziu a 

produção de EROS marcados por lucigenina (Figura 25). Todavia, a quercetina obteve uma 

redução de 55,21% e 27,54%, para as EROS marcadas por luminol e lucigenina, 

respectivamente. 

A adição de AV à suspenção de neutrófilos promoveu uma redução significativa na 

produção de EROS marcados por luminol a partir da concentração 10µg/ml, obtendo uma 

inibição de até 62,82% (Figura 26). O AV também gerou uma resposta similar à quercetina na 

redução da produção de EROS marcados por lucigenina, os quais reduziram em 13,9% e 

12,9%, respectivamente (Figura 27). 
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Figura 22- Efeito do ESPACC sobre a produção de quimioluminescência dependente de 

luminol (QL lum) por neutrófilos ativados por PMA  
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(A) Perfil de quimioluminescência de ESPACC dependente de luminol (QL lumi) produzida 

por neutrófilos registrado por minuto (cpm) em função do tempo (minutos) e (B) efeito do 

ESPACC sobre a produção de EROS por neutrófilos ativados por PMA.  Neutrófilos (2,5 x 10
6
 

células/mL) foram incubados com ESPAAC (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL) na presença da sonda 

quimioluminescente luminol e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). Espontâneo: 

células não estimuladas. Controle: veículo (DMSO). Os resultados estão expressos como média 

± E.P.M. (a: p<0,05 vs. espontâneo; b: p<0,05 vs. controle, c: p<0,05 vs. 10 μm/mL, d: p<0,05 

vs. 25 μm/mL, e: p<0,05 vs. 50 μm/mL,  ANOVA- Tukey). 
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Figura 23 - Efeito do ESPACC sobre a produção de quimioluminescência dependente de 

lucigenina (luci) por neutrófilos ativados por PMA 
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(A) Perfil de quimioluminescência de ESPACC dependente de lucigenina (QL luci) produzida 

por neutrófilos registrado por minuto (cpm) em função do tempo (minutos) e (B) efeito do 

ESPACC sobre a produção de EROS por neutrófilos ativados por PMA. Neutrófilos (2,5 x 10
6
 

células/mL) foram incubados com ESPAAC (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL) na presença da sonda 

quimioluminescente lucigenina, e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). 

Espontâneo: células não estimuladas. Controle: veículo (DMSO). Os resultados estão expressos 

como média ± E.P.M. (a: p<0,05 vs. espontâneo; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA- Tukey) 
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Figura 24 - Efeito da CM sobre a produção de quimioluminescência dependente de luminol 

(QL lum) por neutrófilos ativados por PMA  
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(A) Perfil de quimioluminescência da CM dependente de luminol (QL lumi) produzida por 

neutrófilos registrado por minuto (cpm) em função do tempo (minutos) e (B) efeito da CM 

sobre a produção de EROS por neutrófilos ativados por PMA.  Neutrófilos (2,5 x 10
6
 

células/mL) foram incubados com CM (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL) na presença da sonda 

quimioluminescente luminol e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). Espontâneo: 

células não estimuladas. Controle: veículo (DMSO). Os resultados estão expressos como média 

± E.P.M. (a: p<0,05 vs. espontâneo; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA- Tukey).  
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Figura 25 - Efeito da CM sobre a produção de quimioluminescência dependente de lucigenina 

(luci) por neutrófilos ativados por PMA 
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(A) Perfil de quimioluminescência da CM dependente de lucigenina (QL luci) produzida por 

neutrófilos registrado por minuto (cpm) em função do tempo (minutos) e (B) efeito da CM 

sobre a produção de EROS por neutrófilos ativados por PMA. Neutrófilos (2,5 x 10
6
 

células/mL) foram incubados com CM (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL) na presença da sonda 

quimioluminescente lucigenina, e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). 

Espontâneo: células não estimuladas. Controle: veículo (DMSO). Os resultados estão expressos 

como média ± E.P.M. (a: p<0,05 vs. espontâneo; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA- Tukey) 

B 
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Figura 26 - Efeito do AV sobre a produção de quimioluminescência dependente de luminol (QL 

lum) por neutrófilos ativados por PMA  
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(A) Perfil de quimioluminescência do AV dependente de luminol (QL lumi) produzida por 

neutrófilos registrado por minuto (cpm) em função do tempo (minutos) e (B) efeito do AV 

sobre a produção de EROS por neutrófilos ativados por PMA. Neutrófilos (2,5 x 10
6
 

células/mL) foram incubados com AV (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL) na presença da sonda 

quimioluminescente luminol, e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). Espontâneo: 

células não estimuladas. Controle: veículo (DMSO). Os resultados estão expressos como média 

± E.P.M. (a: p<0,05 vs. espontâneo; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA- Tukey) 
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Figura 27 - Efeito do AV sobre a produção de quimioluminescência dependente de lucigenina 

(luci) por neutrófilos ativados por PMA 
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(A) Perfil de quimioluminescência do AV dependente de lucigenina (QL luci) produzida por 

neutrófilos registrado por minuto (cpm) em função do tempo (minutos) e (B) efeito do AV 

sobre a produção de EROS por neutrófilos ativados por PMA. Neutrófilos (2,5 x 10
6
 

células/mL) foram incubados com AV (1, 10. 25, 50 e 100 μg/mL) na presença da sonda 

quimioluminescente lucigenina, e posteriormente incubados com PMA (0,1μm/mL). 

Espontâneo: células não estimuladas. Controle: veículo (DMSO). Os resultados estão expressos 

como média ± E.P.M. (a: p<0,05 vs. espontâneo; b: p<0,05 vs. controle, ANOVA- Tukey) 
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5.4 – Avaliação do efeito do ESPACC ou AV sobre a viabilidade de neutrófilo humano 

mensurado através do teste do MTT 

 

A avaliação da possível toxicidade do ESPACC e do AV sobre o metabolismo de 

neutrófilos humano está representada na figura 28. Neutrófilos incubados com ESPACC (1, 10, 

25, 50 e 100 μg/mL) não apresentaram nenhuma alteração significativa no índice de 

viabilidade, até mesmo na concentração de 100 μg/mL (114,9 ± 1,96 %) quando comparados ao 

grupo controle (102.4 ± 2.77 %). A adição de concentrações crescentes do AV (1, 10, 25, 50 e 

100 μg/mL) à suspensão de neutrófilos também não causou redução significativa da viabilidade 

celular (108,9 ± 2,22 %; 102,8 ± 2,03 %; 96.12 ± 3.1 %; 98.49 ± 4.8 e 95,05 ± 1,7 %, 

respectivamente), quando comparada ao grupo controle (102.4 ± 2.7 %). Entretanto, o Triton 

X-100 (padrão citotóxico) apresentou uma redução significativa da viabilidade celular, 

reduzindo para 7,12 ± 0.44 % o índice de células viáveis.  
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Figura 28 - Avaliação da citotoxicidade do ESPACC e AV em neutrófilos humano mensurado 

pelo teste do MTT 
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Neutrófilos foram incubados com ESPACC ou AV (1, 10, 25, 50 e 100 μg/mL) e 3 horas 

depois foi avaliada a viabilidade celular através do teste do MTT. Grupo não tratado: Hanks; 

Controle: DMSO – veículo; Padrão citotóxico: Triton X-100. Os resultados foram expressos 

como média ± E.P.M. a vs Controle (p <0.05 – ANOVA e Teste de Tukey). 
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6- DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, foi realizada a padronização do modelo experimental de asma 

alérgica exacerbada por LPS em camundongos BALB/c, bem como determinado os efeitos do 

extrato seco padronizado de A. cearensis cultivada (ESPACC) e cumarina (CM), princípio 

ativo majoritário, sobre a resposta inflamatória no modelo. Ademais, extrato e ativos da planta 

(CM e AV) foram investigados quanto aos seus efeitos na ativação de neutrófilos, célula que 

tem um papel importante na asma exacerbada. 

Camundongos BALB/c são a linhagem mais utilizada para modelos de desafio 

antigênico, por produzirem níveis elevados de anticorpos IgE contra ovalbumina, além de altas 

concentrações de citocinas do perfil Th2, como IL-4 e IL-5, em relação à outras linhagens de 

camundongos como C57BL/6, por exemplo, ou mesmo outras espécies como ratos (Rattus 

norvergicus) e cobaias (Cavia po) (KUMAR et al., 2008, NIALS E UDDIN, 2008; 

TSCHERNIG et al., 2008; RICCIARDOLO et al., 2008). 

Dentre os antígenos utilizados para a indução de asma alérgica, a OVA é o mais 

utilizado por se tratar de uma substância que os animais de laboratório não têm contato 

ambiental e por esse motivo são facilmente sensibilizados quando expostos. Em geral a OVA é 

utilizada com emprego de adjuvantes, como o hidróxido de alumínio, que contribui para uma 

resposta Th2 mais intensa mediante a exposição a um antígeno (GUALDI et al., 2010), no 

entanto, o uso desse adjuvante tem sido discutido (CONRAD et al., 2009). A utilização do 

LPS, principal componente da parede externa de bactérias Gram negativas, em associação a 

OVA no modelo para a indução da asma exacerbada em roedor, considera o fato de que este 

apresenta-se de forma ubíqua no ambiente e é um fator de risco para a asma. Além disso, vários 

estudos (MICHEL et al., 1996; REED E MILTON, 2001. THORNE, 2005) têm relacionado os 

níveis domésticos de LPS às exacerbações da asma em humanos, com aumento da severidade 

da resposta inflamatória, com o acúmulo de leucócitos no foco inflamatório. Dessa forma, com 

base em estudo anterior (KUMARI, DASH E SINGH, 2015), o presente estudo utilizou como 

parâmetro para a padronização do modelo de asma exacerbada, a mensuração do acúmulo de 

leucócitos totais no foco inflamatório, variando dois fatores no modelo, a dose do antígeno e o 

tempo de exposição dos animais à OVA na presença do LPS. 

Inicialmente, foi empregado o modelo em BALB/c descrito por Kumari, Dash e 

Singh (2015), com sensibilização e desafio por OVA (100µg e 1% de OVA, respectivamente) 
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ou por LPS+OVA (0,1 µg de LPS e 100µg de OVA e 1% de OVA, respectivamente) em um 

período total de 16 dias (contando da sensibilização inicial ao dia da eutanásia). Nessas 

condições (Modelo 1) a concentração de OVA utilizada não foi capaz de aumentar a migração 

de leucócitos para o foco inflamatório (LBA) em relação aos animais falso imunizados 

(controle negativo). Por outro lado, o grupo sensibilizado e desafiado com LPS+OVA 

aumentou significativamente o número de células no LBA em relação aos grupos OVA e 

controle negativo. Possivelmente, o acúmulo significativo de leucócitos no grupo LPS+OVA, 

está relacionado apenas a uma resposta inflamatória induzida pelo LPS, mas não a uma 

resposta induzida pela OVA e exacerbada pelo LPS. Essa hipótese, é corroborada por Ci et al. 

(2012), que mostraram que em modelo de injuria pulmonar aguda, o LPS aumentou a contagem 

total de células 24h após desafio com LPS intranasal. 

Diante dos resultados obtidos, foi avaliada então uma maior dose de OVA (200 µg 

na sensibilização e 2% de OVA nos desafios) na indução da asma, visando obter um modelo 

com aumento significativo no acúmulo de células inflamatórias no LBA de camundongos 

BALB/c. Foi observado que tanto no grupo OVA quanto no grupo LPS+OVA (Modelo 2) 

houve aumento significativo no número de células no LBA em relação ao grupo não desafiado 

e apenas o grupo LPS+OVA induziu um aumento na atividade da MPO. Esse resultado sugeriu 

que o LPS possivelmente modificou o perfil celular encontrado no LBA do grupo LPS+OVA 

em relação ao grupo OVA. 

A MPO é uma hemeproteína encontrada nos grânulos azurófilos de neutrófilos, 

sendo considerada um marcador indireto da migração celular (KLEBANOFF, 2005). Dessa 

forma, os resultados até então obtidos sugerem que a sensibilização e desafio dos animais com 

LPS+OVA provocaram um quadro inflamatório de asma exacerbada, possivelmente com 

predomínio de neutrófilos no LBA ao invés de eosinófilos, como encontrado na asma alérgica.  

Prosseguindo os estudos, foi delineado um novo protocolo (Modelo 3), visando obter 

uma resposta inflamatória mais intensa e um modelo bem definido quanto a natureza da asma 

induzida, se alérgica-exacerbada ou alérgica. 

A maioria dos protocolos em modelos de asma alérgica descritos na literatura 

possuem uma duração total que varia entre 25 e 30 dias, com intervalos de 7 a 14 dias entre a 

primeira e a segunda sensibilização, além de um período que varia entre 6 a 14 dias entre a 

última sensibilização e o início dos desafios (NIALS E UDDIN, 2008).  

Como esperado, as modificações realizadas no protocolo 3 aumentaram de forma 

significativa a migração celular no LBA e a atividade de MPO (tecido pulmonar) dos animais 
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expostos a OVA (400 µg de OVA nas sensibilizações e 10% OVA nos desafios) ou LPS+OVA 

(0,2 µg de LPS e 400 µg de OVA nas sensibilizações; 0,2 µg de LPS e 10% OVA nos desafios) 

em relação ao grupo não desafiado (grupo sham). Ainda, a contagem diferencial no LBA, 

mostrou uma predominância de eosinófilos nos animais desafiados apenas com OVA, enquanto 

os animais desafiados com LPS+OVA mostraram uma predominância de neutrófilos. 

Vários estudos (LOPES, 2010; VASCONCELOS et al., 2009; UHM, KIM E 

CHUNG, 2012) têm demonstrado que na asma alérgica a principal célula presente no LBA de 

roedores (ratos, camundongos e cobaias), assim como em amostras de escarro e LBA de 

humanos é o eosinófilo, enquanto na asma exacerbada, estudos clínicos (ORDONEZ et al., 

2000; WENZEL et al., 1997) e experimentais (LOWE et al., 2015, KUMARI, DASH E 

SINGH, 2015) mostram que o tipo celular predominante no LBA é o neutrófilo. Por exemplo, 

Jatakanon et al. (1999), ao analisarem amostras de escarro de pacientes asmáticos encontraram 

um aumento significativo de eosinófilos em pacientes com asma moderada, em relação a 

pacientes do grupo controle (não asmáticos). No entanto, em pacientes com asma grave foi 

observado um predomínio de neutrófilos em relação aos demais tipos celulares.  

O recrutamento de eosinófilos nas vias aéreas é regulado por citocinas do tipo Th2 

(IL-4, IL-5, IL-13), quimiocinas (eotaxinas) e também por moléculas de adesão (HOGAN, 

2007). A ativação de células Th2 induzida pela OVA e consequentemente a produção de todos 

esses produtos nos modelos clássicos de asma alérgica são bem descritos, no entanto o papel do 

LPS na asma ainda é controverso devido sua capacidade de ativação de células Th1, Th2 e 

Th17. 

 A hipótese da higiene sugere que a exposição a endotoxina nos primeiros anos de 

vida protege o indivíduo de futuras atopias devido a estimulação dos linfócitos T do tipo Th1, 

nesse caso o LPS teria um efeito protetor em relação a asma. No entanto dados epidemiológicos 

e estudos experimentais (MICHEL et al., 1996; REED e MILTON, 2001; THORNE, 2005) já 

comprovaram que o LPS também é capaz de provocar exacerbações na doença. 

Dong et al. (2009) demonstraram que a dose de LPS pode ser determinante para a 

indução da imunidade Th1 ou Th2, pois camundongos BALB/c expostos à altas doses de LPS 

(100 µg) em associação a OVA, apresentaram resposta imunológica do tipo Th1, caracterizada 

por inflamação neutrofílica e aumento dos níveis de IFN-γ no LBA, enquanto camundongos 

expostos a baixas doses de LPS (0,1 µg) apresentaram uma resposta imunológica Th2, 

caracterizada por exacerbações no infiltrado celular no pulmão, com ativação de neutrófilos e 

eosinófilos, liberação de citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13) e IFN-γ no LBA. Assim, sugere-se que 
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baixas doses de LPS agem em sinergismo com a OVA para induzir exacerbações da asma, 

através da via de sinalização mediada pelo receptor toll like 4 (TLR4). 

Lu, Yeh e Ohashi (2008) mostraram que a ligação entre LPS e TLR4 leva a 

ativação desses receptores promovendo a secreção de citocinas pró-inflamatórias por meio da 

via de sinalização que pode ser dependente ou independente de MyD88 ou por ambas as vias.  

Outros estudos mostraram que essa ativação de TLR4 por LPS dependente de MyD88 leva à 

ativação da resposta Th2 no pulmão, mas quando a ativação ocorre por uma via independente 

de MyD88 há ativação de células Th17 com neutrofilia (CAUCHETEUX et al., 2016; HSIA et 

al., 2015; PIGGOTT et al., 2005). 

No presente estudo, foi possível estabelecer um protocolo experimental de indução 

de asma exacerbada em BALB/c (Modelo 3) com emprego de baixa dose de LPS (0,2 µg) em 

associação a OVA, caracterizada por intenso infiltrado de células inflamatórias, 

predominantemente neutrófilos e aumento na atividade de MPO. 

Prosseguindo o estudo para melhor descrição do modelo de asma exacerbada em 

BALB/c, foi realizada a análise histopatológica do tecido pulmonar de animais sensibilizados e 

desafiados com OVA ou LPS+OVA (modelo 3), mostrando intenso infiltrado celular nas 

regiões peribronquiolar e perivascular, quando comparados ao grupo sham. Também ficou 

evidenciado o aumento de muco nos bronquíolos de animais desfiados com LPS+OVA em 

relação aqueles desafiados apenas com OVA.  

Durante o processo asmático, neutrófilos e eosinófilos migram para as vias aéreas a 

partir do sistema circulatório. A atração de eosinófilos até o pulmão envolve as citocinas IL-4, 

IL-13 e IL-5 e quimiocinas, como as eotaxinas 1, 2 e 3 (HOGAN, 2007). Os neutrófilos, 

migram para as vias aéreas devido ao aumento da regulação das moléculas de adesão: CD11b e 

CD18 (integrina Mc-1) e da atividade quimiotática (CIEPIELA, OSTAFIN E DEMKOW, 

2015). Estudo realizado por Lavinskiene et al. (2014) mostrou que pacientes asmáticos 

possuem quimiotaxia de neutrófilos aumentada antes de serem expostos ao alérgeno, além 

disso, possuem altos níveis de IL-8, maior quimioatraente de neutrófilos, em amostras de soro e 

escarro após desafio brônquico, em comparação a pacientes com rinite alérgica e indivíduos 

saudáveis. 

Além de células inflamatórias, como linfócitos do tipo Th2, eosinófilos e 

neutrófilos, outro tipo celular importante para a fisiopatologia da asma são as células epiteliais. 

Divididas em células ciliadas e secretórias/globosas, as células epiteliais recobrem as vias 

aéreas. Durante o processo asmático, a hiperplasia de células globosas são as responsáveis pela 
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secreção de muco em excesso, um dos fatores responsáveis pela obstrução reversível das vias 

aéreas (ERLE E SHEPPARD, 2014). 

O aumento na secreção de muco identificada nos animais desafiados com 

LPS+OVA está associado pelo menos em parte a presença de neutrófilos, pois as proteases de 

neutrófilos, especialmente a elastase é um potente secretagogo nas vias aéreas. Nadel, 

Takeyama e Agusto (1999) mostraram que a presença de neutrófilos e a liberação de elastase 

estimula a hipersecreção de muco por células globosas.  

Diante dos resultados obtidos, foi possível padronizar o modelo de asma 

exacerbada em camundongos BALB/c a partir de estudo anterior (KUMARI, DASH E SINGH, 

2015), com definição das doses de OVA e LPS, tempo de indução e padrões de respostas 

inflamatórias esperadas, quanto ao grau de migração celular no LBA, natureza das células, 

atividade de MPO e padrão histológico do tecido pulmonar.  Dessa forma, foi utilizado o 

modelo 3 na avaliação do potencial antiasmático do ESPACC e da cumarina, princípio ativo 

majoritário do cumaru cultivado. 

O tratamento com ESPACC 200mg/kg, por via oral, não conseguiu reduzir a 

migração de leucócitos totais para o LBA, contudo o tratamento com o mesmo extrato na 

concentração de 100mg/kg, por via ip, reduziu em aproximadamente 80% a celularidade no 

LBA, obtendo um efeito semelhante ao fármaco padrão, dexametasona. 

Não existem estudos anteriores sobre o efeito de Amburana cearensis (silvestre ou 

cultivada) em modelo de asma exacerbada em camundongos BALB/c; um modelo que possui 

conforme exposto acima um perfil de resposta inflamatória diferenciada, mais severa, em 

relação ao modelo de asma alérgica que envolve a sensibilização e desafio apenas com OVA, 

ao invés de LPS+OVA. Dessa forma, possivelmente a natureza do modelo foi importante para a 

não observação de um efeito anti-inflamatório do ESPACC quando administrado por via oral, 

como era esperado, especialmente em função de estudos anteriores (LEAL et al., 2003; 2011), 

que demonstraram o efeito anti-inflamatório do extrato etanólico de A. cearensis cultivada e 

constituintes químicos (cumarina e ácido vanílico) em modelos de inflamação aguda, como 

edema de pata induzido por carragenina em camundongos e peritonite induzida por carragenina 

em ratos. 

No presente estudo, a administração do ESPACC por via intraperitoneal foi 

determinante para promover uma resposta anti-inflamatória da planta no modelo de asma 

exacerbada induzida por LPS+OVA, bem próxima àquela observada no grupo tratado com 

dexametasona (fármaco de referência, i.p.). A via de administração intraperitoneal oferece 
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grande superfície de absorção a partir da qual as substâncias atingem rapidamente a circulação 

(BARROS E BARROS, 2010; KATZUNG, 2014). Nesse contexto, possivelmente a 

administração do ESPACC por via intraperitoneal favoreceu a observação do efeito anti-

inflamatório do extrato seco padronizado. Pelo menos parte do efeito do extrato está 

relacionada a presença de cumarina, que embora não tenha reduzido significativamente o 

acúmulo de leucócitos totais no LBA de animais desafiados (LPS+OVA), inibiu 

especificamente o acúmulo de neutrófilos no LBA. Esse resultado, é interessante considerando 

que o neutrófilo possui um papel importante na asma exacerbada (WENZEL et al., 1997; 

JATAKANON, et al., 1999; GREEN et al., 2002; WARK et al., 2002). Ademais, estudos têm 

mostrado o potencial anti-inflamatório de outros constituintes presentes no ESPACC, como 

ácido vanílico (LEAL et al., 2011; KIM et al., 2011; CALIXTO-CAMPOS et al., 2015) e 

amburosídio (LEAL et al., 2005; 2008; 2008b, PIERDONÁ et al, 2013). 

Xiong et al. (2012), demonstraram que cumarinas isoladas das raízes de 

Peucedanum praeruptorum Dunn inibiram a inflamação nas vias aéreas de camundongos 

BALB/c desafiados com OVA, através da redução da migração de células inflamatórias para o 

LBA, dos níveis séricos de IgE e dos níveis de IL-4, IL-5 e IL-13 no LBA. Os tratamentos do 

referido estudo foram realizados por via intragástrica, nas concentrações de 50 – 200 mg/kg. 

Vasconcelos et al., (2009) também demostraram o efeito antiasmático da umbeliferona (7-

hidroxicumarina) isolada da Typha domingensis, em modelo de asma alérgica induzida por 

OVA em camundongos BALB/c, onde a umbeliferona (30 – 90 mg/kg) administrada por via 

oral reduziu a celularidade no LBA, bem como alterações histológicas no tecido pulmonar dos 

animais. Li e Wu (2017) demonstraram que cumarinas isoladas das raízes de Angelica dahurica 

reduziram a liberação de histamina, sugerindo um possível efeito modulador da degranulação 

de mastócitos, além de reduzir a secreção de TNF-α, IL-1β e IL-4 em cultura de células RBL-

2H3. 

Com base nessas informações, mesmo tratando-se de outras classes de cumarina em 

relação à investigada (1,2 benzopirona), o esperado, considerando estudos anteriores (LEAL et 

al., 1997; 2000; 2003), era que a cumarina apresentasse efeito inibitório da migração de células 

totais para o LBA de animais desafiados com LPS+OVA. Contudo, é importante salientar que 

os efeitos anti-inflamatórios das cumarinas apresentadas acima foram demonstrados em 

modelos de asma alérgica (desafio com OVA) e o presente trabalho traz um modelo de asma 

exacerbada (desafio com LPS+OVA), portanto, com uma resposta inflamatória mais severa em 

relação ao modelo de asma alérgica. Além disso, os estudos supracitados utilizaram maiores 
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concentrações de derivados cumarínicos em relação às concentrações de cumarina investigadas 

no presente estudo. 

Ratificando o papel de outros constituintes, como ácido vanílico e amburosídio A,  

no efeito anti-inflamatório de A. cearensis cultivada no modelo de asma exacerbada, Calixto-

Campos et al. (2015), mostraram que o ácido vanílico, segundo composto majoritário presente 

em A. cearensis cultivada, reduziu o edema de pata induzido por adjuvante completo de Freund 

(CFA) através da inibição do recrutamento de neutrófilos e macrófagos, mensurados pela 

determinação da atividade de MPO e da atividade de N-acetil-β-D-glucosaminidase (NAG), 

respectivamente. Ademais, estudos realizados com o amburosídeo A, mostraram sua 

capacidade em inibir o edema de pata induzido por carragenina, prostaglandina E2 ou 

histamina, além de inibir a migração de neutrófilos em modelo de peritonite induzida por 

carragenina (LEAL et al., 2008). 

Prosseguindo as análises no LBA, foi visto que o ESPACC (via ip) à semelhança da 

dexametasona, reduziu significativamente a secreção de citocinas IL-4 e TNF- α.  A redução 

nos níveis de IL-4 corrobora com a inibição da migração de eosinófilos, ambos os efeitos 

promovidos pelo extrato do cumaru cultivado, pois a citocina IL-4 além de atuar na 

diferenciação de linfócitos Th0 em Th2, também possui um papel central na regulação do 

recrutamento de eosinófilos em animais sensibilizados e desafiados com antígeno 

(BRUSSELLE et al., 1994).  

Em relação aos níveis de TNF-α, sua redução corrobora não só com a redução da 

migração de eosinófilos, mas principalmente de neutrófilos, pois essa citocina atua como 

quimioatraente de neutrófilos por meio do aumento da expressão de moléculas de adesão, além 

da habilidade de ativar essas células com consequente desgranulação e liberação de EROS 

(LUKACS et al, 1995; CHAKRABARTI, ZEE e PATEL, 2006). Inclusive, o envolvimento do 

TNF- α no recrutamento de neutrófilos, tem sido apontado como fator relevante para a 

resistência a corticosteroides e as exacerbações da doença e por esse motivo sugerido como um 

potencial alvo terapêutico para os casos de asma refratária à terapia (BRIGHTLING, BERRY e 

AMRANI, 2008).  

Após análises no LBA, foi realizada a análise morfológica no tecido pulmonar dos 

camundongos desafiados com LPS+OVA e tratados com CM, ESPACC ou dexametasona, 

ratificando que somente o ESPACC (100 mg/kg, ip) e a dexametasona reduziram a migração 

celular para o tecido pulmonar.  
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Em relação a presença de muco dentro de bronquíolos podemos observar que 

somente o ESPACC (100 mg/kg, ip) e a dexametasona conseguiram inibir completamente sua 

produção, embora tanto a CM (10 ou 20 mg/kg, ip e vo, respectivamente) como ESPACC (200 

mg/kg, vo) tenham reduzido a produção de muco quando comparados ao grupo não tratado.  

Possivelmente, a redução parcial promovida pelo ESPACC (200 mg/kg, vo), bem 

como pela CM em ambas as doses tenha sido relacionada a modulação seletiva da migração de 

neutrófilos por essas drogas, visto que proteases de neutrófilos contribuem para a produção de 

muco por células globosas e estudo realizado com cultura de células epiteliais isoladas da 

traqueia de hamster mostrou que a cumarina não possui efeitos diretos sobre a liberação de 

mucina, principal glicoproteína que constitui o muco (LEE et al., 2004). Já o efeito obtido pelo 

ESPACC (100 mg/kg, ip) e pela dexametasona, além dos efeitos relacionados aos neutrófilos, 

deve também estar relacionado aos seus efeitos de inibição de IL-4, pois citocinas do perfil Th2 

como IL-4 e IL-13 possuem um importante papel na hiperplasia de células globosas (EVANS 

et al., 2009). Os efeitos inibitórios da produção de muco apresentados pelo extrato de cumaru 

cultivado podem ser justificados pela sua composição, rica em compostos fenólicos. Outro 

composto fenólico, o ácido rosmarínico, por exemplo, também foi capaz de atenuar a produção 

de muco em modelo murino de alergia respiratória ao ácaro Blomia tropicallis (COSTA, 2010). 

Diante do potencial anti-asmático do cumaru cultivado e da importância dos 

neutrófilos na fisiopatologia da asma exacerbada passamos a avaliar os efeitos do ESPACC, da 

CM e do ácido vanílico (AV), princípios ativos majoritários da planta cultivada, em neutrófilos 

humano, em particular sobre a desgranulação celular. 

No presente estudo o ESPACC e o AV reduziram significativamente a 

desgranulação de neutrófilos induzida por PMA mensurada pela liberação de MPO no meio. O 

PMA (forbol-miristato-acetato) é um análogo do diacilglicerol (DAG) que ativa a transdução 

de sinais no neutrófilo sem a necessidade de um receptor de membrana, agindo diretamente 

sobre a proteína quinase C (PKC). A PKC é responsável por desencadear a liberação de Ca
2+

 

das reservas intracelulares aumentando sua concentração no interior da célula, ocasionando 

assim a sua desgranulação (HU, LIU e SHEN et al., 2011; KARLSSON et al., 2000).  

Diante disso, sugere-se que o efeito inibitório do ESPACC e AV sobre a 

desgranulação de neutrófilos, podem estar relacionados a modulação de uma ou mais etapas 

envolvidas na ativação dos neutrófilos por PMA, como um efeito direto sobre PKC, sobre os 

níveis intracelulares de Ca
2+

 e/ou uma ação sobre a enzima MPO. Estudo anterior (ALVES, 

2010) demonstrou que a CM, também é capaz de modular a ativação de neutrófilo humano, 
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bem como o extrato padronizado da planta silvestre, que à semelhança da planta cultivada 

também inibiu a desgranulação de neutrófilos ativados por PMA (AMARAL, 2015). 

A mieloperoxidase é uma das principais enzimas liberadas por neutrófilos e que 

está envolvida no processo asmático. Depois de liberada, a MPO pode catalisar reações com 

H2O2 produzido durante o burst respiratório, gerando ácido hipocloroso (HOCl
-
) e compostos 

similares que podem causar lesões no tecido durante o processo inflamatório (MONTESEIRÍN, 

2009). Estudos detectaram a presença de altos níveis de MPO no LBA e escarro de pacientes 

asmáticos (HOOD et al., 1999; KEATINGS e BARNES, 1997).  Dessa forma, os resultados 

obtidos sugerem que o ESPACC e CM, além de reduzirem o acúmulo de células inflamatórias, 

como neutrófilos, no foco inflamatório, parecem também modular a ativação dessas células.
 

Prosseguindo os estudos, também foram avaliados os efeitos do ESPACC, CM e 

AV sobre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) por neutrófilos ativados por 

PMA. A técnica de quimioluminescência é amplamente utilizada por ser um método 

extremamente sensível de detecção para a produção de EROS por fagócitos ativados. Para 

amplificar a quimioluminescência produzida por fagócitos ativados são utilizadas sondas 

quimioluminescentes como o luminol e a lucigenina (WARDMAN, 2007; KOPPRASCH, 

PIETZCH e GRAESSLER 2003). O luminol, devido sua estrutura lipofílica consegue se 

difundir através de membranas biológicas, portanto, consegue detectar EROS geradas intra e 

extracelularmente, especialmente aquelas derivadas do sistema MPO-H2O2-HOCl
-
. Já a 

lucigenina possui uma maior seletividade pelo ânion superóxido (O
2-

) produzido no meio 

extracelular (ALLEN e LOOSE,1976; KOPPRASCH, PIETZCH e GRAESSLER 2003). 

As EROS têm sido apontadas como importantes mediadores pró-inflamatórios no 

desenvolvimento da asma alérgica (QU et al., 2017). Estudos primordiais mostraram que 

neutrófilos de indivíduos atópicos são mais hiper-reativos para a produção de EROS do que 

células obtidas de indivíduos não atópicos. Por exemplo, neutrófilos obtidos de pacientes 

asmáticos produzem mais ânion superóxido e liberam mais MPO frente a um estímulo quando 

comparados com neutrófilos de indivíduos controle (STYRT, ROCKLIN e KLEMPNER, 1988; 

CARLSON et al., 1991) e os níveis de EROS, como por exemplo o ânion superóxido, estão 

intimamente relacionados com a hiper-reatividade brônquica (POSTMA et al., 1988). Além 

disso, Monteseirín et al. (2001) mostraram que há uma ativação de neutrófilos permanente em 

pacientes asmáticos e que os níveis de MPO são inversamente proporcionais ao volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (FEV1), parâmetro utilizado para avaliar a gravidade e 

o prognóstico da doença em relação a função pulmonar. 
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O ESPACC e o AV reduziram de forma significativa a produção de EROS 

marcados pelo luminol, no entanto seus efeitos na produção de EROS marcadas por lucigenina 

foram acentuadamente menores. A CM também reduziu as EROS marcadas por luminol, no 

entanto em menor extensão quando comparada ao ESPACC e AV. Diante dos resultados 

obtidos, os efeitos antioxidantes apresentados pelo ESPACC, CM e AV estão relacionados 

principalmente a modulação do sistema MPO-H2O2-HOCl
-
. 

Corroborando os resultados obtidos no presente estudo, Amaral (2015) mostrou que 

a fração fenólica e o extrato padronizado obtidos a partir da planta silvestre, que têm como um 

dos princípios ativos a cumarina, também inibiram a produção de EROS marcados pelo luminol 

em neutrófilos ativados por PMA.  

Por fim, foi investigado se parte do efeito do ESPACC e AV sobre neutrófilos 

humano, não estaria relacionado a uma possível ação citotóxica exercida pelas drogas testes. 

Foram investigados seus efeitos sobre a viabilidade celular através do teste do MTT. O teste do 

MTT avalia a toxicidade de compostos sobre o metabolismo celular, especialmente o sistema 

enzimático succinato-tetrazol redutase que faz parte da cadeia respiratória da mitocôndria e 

atua reduzindo o sal de MTT a sal de formazam, reação que fundamenta o teste (MOSMANN, 

1983).  

Os resultados mostraram que a adição de concentrações crescentes de ESPACC ou 

AV à suspensão de neutrófilos não alterou a viabilidade celular, sugerindo assim, que estes nas 

concentrações investigadas não provocam nenhuma alteração no metabolismo mitocondrial de 

neutrófilos.  
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7 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Diante dos resultados obtidos, demonstramos: 

 Padronização de modelo de asma alérgica induzida por OVA e exacerbada por LPS, 

viabilizando a utilização do modelo para a pesquisa de novas drogas para o tratamento 

da asma exacerbada; 

 ESPACC inibiu a inflamação em modelo de asma alérgica exacerbada, através da 

redução da migração celular para o pulmão e da redução de citocinas inflamatórias do 

perfil Th2; 

 ESPACC, CM e AV modularam mecanismos pró-inflamatórios de neutrófilos, 

evidenciados pela redução da liberação de MPO e diminuição de EROS, principalmente 

àquelas relacionadas ao sistema MPO-H2O2-HOCl; 
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8 - CONCLUSÃO 

 

O presente estudo além de permitir a padronização do modelo de asma exacerbada 

induzida por LPS+OVA em camundongos BALB/c, mostrou o potencial anti-inflamatório do 

extrato seco padronizado de A. cearensis cultivada (ESPACC) no referido modelo. A atividade 

anti-inflamatória do ESPACC parece estar relacionada a inibição da migração celular, 

especialmente neutrófilos e eosinófilos para o pulmão, a redução de citocinas como IL-4 e 

TNF-α, importantes mediadores para o desenvolvimento da doença e a modulação da ativação 

celular de neutrófilos com inibição da desgranulação e da produção de EROs. Sugere-se que os 

efeitos apresentados pelo extrato estão relacionados a presença de constituintes químicos, como 

a cumarina e o ácido vanílico. Dessa forma, sugere-se que os produtos obtidos de A. cearensis 

cultivada são potenciais candidatos a fármacos anti-inflamatórios para o tratamento da asma 

exacerbada. 
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