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RESUMO  

 

A asma alérgica é caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, que desencadeia 

quadros recorrentes de hiperreatividade brônquica, devido ao desequilíbrio entre a 

broncoconstrição e broncodilatação. Crescentes evidências apontam um importante papel do 

óxido nítrico (NO) na fisiologia pulmonar, assim como em condições patológicas. Portanto, 

doadores de NO, como compostos nitrosilo de rutênio, despontam como importantes 

ferramentas farmacológicas. Estudos em músculo liso bronquiolar e traqueal tem demonstrado 

que o principal alvo do NO é a enzima guanilato ciclase solúvel(GCs) que quando ativada, 

aumenta os níveis de GMPc. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de 

um complexo nitrosilo de rutêniocis-[Ru(bpy)2(2-MIM)(NO)]
3+

 (FOR811A) em modelo 

murino de asma alérgica. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de animais 

CEUA/UECE sob o número de protocolo 2068307/2018. Para tanto, foram realizados estudos 

in vivo, onde camundongos swiss fêmeas (25 g, 6 semanas de idade) foram sensibilizados (3 

injeções i.p. de 100 μg de ovalbumina, nos dias 0, 7 e 14) e submetidos a desafios com 

inalações com ovoalbumina(10mg/mLpor 20 minutos, nos dias 26, 27 e 28) e estudos in silico 

(docking molecular) para explorar os mecanismos de ligação droga-proteína. Os grupos 

experimentais de dividiram em animais controle na presença (SM) ou ausência (SS) do 

métalofarmaco, e animais sensibilizados com ovoalbumina na presença (OM) ou ausência do 

metalofármaco (OS). Os animais do grupo controle (SM e SS) receberam solução salina 

(NaCl 0,9%) em protocolo idêntico ao descrito acima. No dia 29, os animais dos grupos (SM 

e OM) receberam por gavagem (0,2mL) de FOR811A (0,75mg/kg) e os demais grupos (SS e 

OS) receberam por gavagem (0,2mL) de salina (0,9%), dose única. No dia 30, todos os grupos 

foram anestesiados com Ketamina (10mg/kg, i.p) e Xilazina (2mg/kg, i.p) para realização dos 

experimentos de mecânica pulmonar e, posteriormente, coleta dos pulmões para análises de 

dano oxidativo (nitrito/nitrato e GSH), lesão inflamatória (mieloperoxidase, Il-1β e Il-4) e 

histologia. Desse modo, na mecânica pulmonar, o FOR811Apromoveu diminuição dos 

parâmetros de curva pressão-volume (P.V), histeresividade (n), elastância tecidual (H) e 

resistência tecidual (G) e das vias áreas (Rn), bem como equiparou os valores  de 

complacência estática(Cst) e capacidade inspiratória(CI) aos do grupo controle (SS). No 

docking molecular o FOR811A demonstrou forte ligação à porção distal do grupo Heme 

evidenciando o resíduo (Cys 141). Contudo, o FOR811A não diminuiu o dano oxidativo, o 

remodelamento e a lesão inflamatória causada pela asma, porém, diminuiu os níveis de IL-4 

(resposta Th2) e não alterou os níveis de IL-1β (resposta Th1). Portanto, a ação do composto 



 

de rutênio estudado, FOR811A, demonstrou efeito protetivo na asma por meio do seu 

potencial de relaxamento da musculatura lisa e diminuição do quadro alérgico, possivelmente, 

advindos de sua ação na GCs através de ligação a porção distal do grupo Heme evidenciando 

o resíduo (Cys 141) porção cisteina, sugerido pelo docking molecular. 

Palavras-chave: Complexo de rutênio. Asma. Mecânica pulmonar. Óxido nítrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

ANTI-ASTHMA EFFECT OF NITRIC OXIDE METALODOOR (FOR811A) IN 

SWISS MICE. 

 
Allergic asthma is characterized by chronic inflammation of the airways, which triggers 

recurrent bronchial hyperreactivity due to the imbalance between bronchoconstriction and 

bronchodilation. Increasing evidence points to an important role of nitric oxide (NO) in 

pulmonary physiology, as well as in pathological conditions. Therefore, NO donors, such as 

ruthenium nitrosyl compounds, emerge as important pharmacological tools. Studies in 

bronchiolar and tracheal smooth muscle have shown that the main target of NO is the soluble 

guanylate cyclase enzyme (GCs). When activated, it increases cGMP levels. In this context, 

the objective of this work was to evaluate the effects of a complex nitrosyl ruthenium cis- [Ru 

(bpy) 2 (2-MIM) (NO)] 
3+

 (FOR811A) complex in murine model of allergic asthma. The 

project was approved by the Ethics Committee on the use of animals CEUA / UECE under 

protocol number 2068307/2018. To do so, in vivo studies were performed in which female 

swiss mice (25 g, 6 weeks old) were sensitized (3 ip injections of 100 μg ovalbumin on days 

0, 7 and 14) and submitted to challenges with inhalations with ovalbumin (10mg / mL for 20 

minutes, on days 26, 27 and 28) and further in silico (molecular docking) studies to evaluate 

protein drug interactions.Experimental groups were divided into control animals in the 

presence (SM) or absence (SS) of the FOR811A and animals sensitized with ovalbumin in 

presence (OM) or absence of FOR811A (OS). Animals of the control groups (SS and SM) 

received saline solution (NaCl 0.9%) in a protocol identical to that described above. On day 

29, animals from the groups (SM and OM) received gavage (0,2mL) of FOR811A (0.75mg / 

kg) and the other groups (SS and OS) received gavage (0.2mL) of saline ( 0,9%), single dose. 

On day 30, all groups were anesthetized with Ketamine (10mg / kg, ip) and Xilazine (2mg / 

kg, ip) for pulmonary mechanics experiments and then lung collection for oxidative damage 

analyzes (nitrite / nitrate and GSH), inflammatory lesion (myeloperoxidase, Il-1β and Il-4) 

and histology. Thus, in lung mechanics, the FOR811A promoted a decrease in the parameters 

of pressure-volume curve (PV), hysteresis (n), tissue elastance (H) and tissue resistance (G) 

and area pathways (Rn), as well as values of static compliance (Cst) and inspiratory capacity 

(CI) to that of the control group (SS). In the molecular docking the FOR811A demonstrated 

strong binding to the distal portion of the Heme group evidencing the residue (Cys 141). 



 

However, FOR811A did not decrease oxidative damage, remodeling and inflammatory 

damage caused by asthma, but decreased IL-4 levels (Th2 response) and did not alter IL-1β 

levels (Th1 response). Therefore, the action of the studied ruthenium compound, FOR811A, 

demonstrated a protective effect on asthma through its potential for smooth muscle relaxation 

and a decrease in the allergic condition, possibly due to its action on GCs through the distal 

portion of the Heme group evidencing the residue (Cys 141) cysteine portion, suggested by 

molecular docking. 

 

Key words: Ruthenium complex. Asthma.Pulmonary mechanics. Nitric oxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da Asma 

 

A asma é uma doença crônica tratável das vias aéreas que afeta todas as faixas 

etárias e apresenta alta prevalência, morbidade e mortalidade em todo o mundo (EDER,2006; 

GINA, 2016). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 235 milhões sofrem da 

doença, sendo que 60% são crianças (EBMEIER et al, 2017). Na segunda metade do século 

XX, no ocidente, foi a única doença crônica tratável que aumentou em prevalência e em 

número de internações. Vale salientar que, este aumento ocorreu em todas as classes sociais, 

elevando-se em algumas populações e permanecendo alta em países em desenvolvimento 

(GINA, 2017).  Dentre outras doenças crônicas, é um importante problema mundial de saúde 

e tem impacto social negativo em diversas populações (BOUSQUETet al., 2005). 

Infelizmente, para os governos de muitos países, a asma não é uma prioridade de saúde 

(BRAMAN, 2006). 

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 o 

GINA, 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). 

A prevalência da asma (inclusive a da asma severa) é alta em vários países, com 

impacto relevante na saúde pública global (LAI et al., 2009). O Brasil é um país com a maior 

prevalência de asma em crianças, com altas taxas de asma severa (SIMÕES et al., 2010).  

 A mortalidade da asma, no Brasil, ainda é alta. Embora tenha ocorrido uma 

pequena redução (10%) do total de óbitos de 2008 para 2013, aproximadamente 5 pacientes 

morrem de asma diariamente no país. Nos EUA, um dos países mais desenvolvidos do 

mundo, com mais de 300 milhões de habitantes, foram relatados 3.630 óbitos por asma em 

2013 (aproximadamente 9,9 óbitos por dia) (CARDOSO et al., 2017). 

A análise das regiões do Brasil mostrou que as regiões Norte/Nordeste e Sudeste 

apresentaram as maiores taxas de hospitalizações e óbitos por asma, respectivamente. 

Todavia, a região Sul, apresentou taxa acima da média de óbitos por asma em pacientes 

hospitalizados. Segundo o Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de 

2017, ocorrem no Brasil, em média, 350 mil internações anualmente. A asma está entre a 

terceira e quartacausas de hospitalizações pelo SUS (2,3% do total), conforme o grupo 
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considerado (crianças e adultos). Essas informações são importantes para a criação de 

programas de saúde pública voltados para o controle e, por conseguinte, diminuição das taxas 

de internação e óbitos destes pacientes. Nesse contexto, algumas cidades brasileiras 

implantaram programas distintos de saúde para a asma (com a criação de centros de 

referência, facilidade de fornecimento de medicamentos, protocolos rigorosos de saúde 

pública e treinamento profissional) e conseguiram alcançar uma redução excelente do 

número de hospitalizações por asma.  Salvador (BA) é uma dessas cidades, e mostrou através 

deste programa que, quando pacientes com asma grave controlaram a doença, houve uma 

redução dos custos diretos da asma na família (-89%) e aumento da renda familiar geral 

(CARDOSO et al., 2017) 

Uma revisão sistemática recente dos custos da asma grave no Brasil mostrou 

que,as principais despesas diretas, estavam relacionadas com hospitalizações e medicamentos 

e que, foram gastos 733,00 USD, aproximadamente (2.687,18 Reais) por paciente por ano, o 

que ressalta os elevados custos econômicos da asma (STIRBULOV et al., 2016).  

A morbi-mortalidade da asma ainda é muito alta, se for levada em consideração 

que é uma doença tratável. Além de resultar em custos relevantes, diretos e indiretos, para à 

sociedade. Portanto, merece uma atenção e cuidado maior das autoridades de saúde pública 

do país, seja com programas de atenção à saúde mais eficientes e voltados para a realidade 

sócio-ecônomica de cada região ou com um maior investimento a pesquisas neste tema, 

inclusive na ciência básica. 

 

1.2 Fisiopatogenia da Asma 

 

1.2.1 Etiologia da Asma 

 

A asma é uma doença complexa em que tanto fatores genéticos como ambientais 

estão envolvidos. A interação entre a predisposição genética e os fatores ambientais pode ter 

um papel importante na etiologia e prognóstico da doença(SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2012). Os fatores ambientais que podem deflagrar uma 

crise asmática são diversos, dentre eles pólen de flores, poluição, fumaça de cigarro, 

infecção, dieta, dentre outros (HOLT; SLY, 2007) (figura 1). 

O processo de sensibilização da doença representa a primeira etapa para o 

desenvolvimento do quadro asmático. Para que este processo ocorra, os alérgenos inalados 

entram inicialmente em contato com a mucosa respiratória e são capturados por células 
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dendríticas presentes no epitélio brônquico. Estas células, incluindo no caso do pulmão os 

macrófagos alveolares, são capazes de reconhecer, processar o antígeno e apresentar seus 

fragmentos peptídicos ligados à molécula do complexo principal de histocompatibilidade 

classe II (MHC II) aos linfócitos T auxiliares (HAWRYLOWICZ; OGARRA, 2005) (figura 

2). 

Os linfócitos Th2 que estão no pulmão são as principais células responsáveis pelo 

recrutamento e ativação de eosinfofilos e mastócitos promovendo a ação continua da resposta 

imune de perfil Th2. As citocinas IL-4 e IL-13, liberadas por Th2 são as reponsáveis 

peloprimeiro sinaldurante a interação entre linfócitos T e B, para estimular a produção e a 

mudança de classe de isótipo de imunoglobulina IgM para IgE nos linfócitos B. Além disso, 

os linfócitos Th2 podem atuar também sobre as células epiteliais através  da ação das 

citocinas Il-4, IL-9 e IL-13, induzindo a produção de muco, hiperplasia globular e 

hiperresponsividade (PAUL; ZHU, 2010). 

De acordo com Holgate et al. (2004), a maioria dos doentes apresentam respostas 

agudas de hipersensibilidade imediata a alérgenos comuns, que levam à obstrução variável 

das vias aéreas, através da ativação da degranulação de mastócitos por uma via dependente 

da imunoglobulina E (IgE).De forma a conduzir uma resposta inflamatória que geralmente 

envolve a polarização de linfócitos T para o tipo T helper (Th2), por conseguinte, 

aumentando IL-4, IL5 e IL-13, mediadores necessários para o desenvolvimento da eosinofilia 

e consequente produção e IgE nas vias respiratórias (TANG; BLUESTONE, 2006). No 

entanto, a mucosa brônquica inflamada torna-se hiperreativa a diversos estímulos, sejam eles 

alérgicos ou não. Evidências demonstram que uma significativa parcela dos asmáticos 

demonstra um fenótipo diferenciado da forma clássica de asma, ou seja, com perfil 

imunológico Th1.  Frequentemente, estes pacientes exibem formas mais graves e 

persistentes, bem como resistência a terapias convencionais e ausência de inflamação 

eosinofílica. Portanto, nos últimos anos, outro tipo celular que tem recebido uma maior 

atenção são os neutrófilos, que são leucócitos polimorfonucleares originados de precursores 

mieloides na medula óssea que atuam na primeira linha de defesa contra infecções causadas 

por bactéria e fungos (CIEPIELA; OSTAFIM; DEMKOW,2014) (figura 1 e 2). 

A presença de neutrófilos em número elevado no pulmão está associada ao 

aumento na gravidade dos sintomas, além de serem menos responsivas aos tratamentos com 

corticoides (ITO et al., 2008; HIRSCH et al, 2012). Esta patologia é reconhecida como asma 

neutrofilica, onde o recrutamento de neutrófilos para as vias aéreas envolve uma cascata de 
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eventos coordenados por citocinas e quimiocinas como a (IL-1β, IL-8, IL-17αe TNFa) 

(BULLENS et al., 2006; LAVINSKIENE et al., 2014).  

Na asma neutrofilica acredita-se que o desenvolvimento da resposta imune esteja 

associado a uma disfunçãona imunidade inata, frequentemente associado a um perfil 

inflamatório sistêmico com elevados níveis de IL-1β, IL-6, IL-8 e TNFa (SHANNON et al., 

2008; HASTIE et al., 2010; WOOD et al., 2012; FU et al., 2013). 

 

Figura 1- Agrupamento teórico de fenótipos asmáticos emergentes, baseados na distinção 

Th2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Wenzel, 2012 

 

 

1.2.2 O Processo Inflamatório na Asma 

 

A inflamação brônquica constitui o mais importante mecanismo fisiopatológico 

da asma e resulta de interações complexas entre células inflamatórias, mediadores e células 

estruturais das vias aéreas. Está presente não apenas em asmáticos graves ou com doença de 

longa duração, mas também em pacientes com asma de início recente, em pacientes com 

formas leves da doença e mesmo nos assintomáticos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2012).  

No processo inflamatório da asma, os principais mediadores pró-inflamatórios e 

broncoconstritores derivados de mastócitos e eosinófilos são os leucotrienos. Juntos com 
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estes, histamina e prostaglandinas liberadas por mastócitos são os principais moduladores do 

tônus das vias aéreas na asma (BRUNTON, 2012; GOLAN, 2009). No entanto, outros tipos 

celulares como linfócitos e neutrófilos, desempenham funções importantes (KAY, 2005; 

HOLGATE, 2008). A ativação destas células, juntamente aos mastócitos e eosinófilos, leva à 

liberação de mediadores pró-inflamatórios e citocinas, como a interleucina 4 (IL-4), 

interleucina 5 (IL-5), interleucina 6 (IL-6), interleucina (IL-9), interleucina 13 (IL-13) e fator 

estimulante de colônia de macrófago-granulócito (GM CSF) (KAY, 2005; AFSHAR, 2008; 

HOLGATE, 2008; NOURI-ARIA; DURHAM, 2008), os quais causam aumento da 

permeabilidade vascular, contração da musculatura brônquica, infiltração de células 

inflamatórias, hipersecreção de muco, hiperreatividade brônquica e, por último, 

remodelamento de tecido (figura 2). 

De acordo com a ASBAI (2006)os indivíduos após já estarem sensibilizados, 

produzem IgE específica para um ou mais alérgenos, por conseguinte, apresentam uma 

reposta de hipersensibilidade imediata (mediada por IgE) na mucosa das vias aéreas. A 

ligação do alérgeno com a IgE na membrana dos mastócitos na mucosa e submucosa 

brônquicas leva à ativação e degranulação destas células, liberando consequentemente, 

mediadores  inflamatórios pré-formados (já estocados em seus grânulos) , como a histamina, 

o fator ativador de plaquetas (PAF) e mediadores formados a partir do ácido araquidônico, 

como prostaglandinas e leucotrienos. O efeito imediato destas substâncias é a vasodilatação e 

o extravasamento vascular, gerando edema da área brônquica, hipersecreção de muco e 

broncoconstrição, responsáveis pelas manifestações clínicas da crise e asma (dispneia, tosse 

com secreção viscosa, sibilos e sensação de aperto no peito) (ASBAI, 2006; GINA, 2018). 

O processo inflamatório tem a participação de vários mediadores inflamatórios e 

citocinas que são liberadas por células ativadas, como: macrófagos (TNF-alfa, IL-6 e NO), 

linfócitos T (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 e GM-CSF), eosinófilos (proteína basal principal-MBP, 

proteína catiônica eosinofílica-ECP, peroxidase eosinofílica-EPO, prostaglandinas, 

leucotrienos e citocinas), neutrófilos (elastase) e, pelas células epiteliais (endotelina-1, 

leucotrienos, prostaglandinas e NO) (figura 2). Além disso, o endotélio vascular ativado tem 

um papel importante no recrutamento de células inflamatórias através do aumento da 

expressão de moléculas de adesão, como ICAM-1 e VCAM-1 (ASBAI, 2006; GINA, 2018; 

LEMANSKE, 2010). 
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Figura 2 - Representação esquemática da cascata inflamatória da asma alérgica. 

 

 

 Fonte: Adaptado de Pelaia et al., 2012. 

 

 

Através de seus mediadores, as células causam lesões e alterações na integridade 

epitelial, anormalidades no controle neural autonômico e no tônus da via aérea, alterações na 

permeabilidade vascular, hipersecreção de muco, mudanças na função mucociliar e aumento 

da reatividade do músculo liso da via aérea, levando à hiperresponsividade 

brônquica(LEMANSKE, 2010).  

 

1.2.3 O Processo de Remodelamento na Asma 

 

No processo inflamatório crônico, as células epiteliais e miofibroblastos, 

presentes abaixo do epitélio, ativam e proliferam-se iniciando a deposição intersticial e 

colágeno e proteoglicanos na lâmina reticular da membrana basal, o que explica o seu 

aparente espessamento e as lesões irreversíveis que podem ocorrer em pacientes com 
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asmamais grave ou de longa evolução (GINA, 2018) (figura 3). Outras alterações, incluindo 

hipertrofia e hiperplasia do músculo liso, elevação no número de células caliciformes, 

aumento das glândulas e vasos sanguíneos submucosos e alteração no depósito/degradação 

dos componentes da matriz extracelular, são constituintes do remodelamento que interefere 

na arquitetura da via aérea, podendo levar à irreversibilidade da obstrução brônquica nos 

casos graves e de longa duração (GINA, 2018). 

A fibrose subepitelial está presente, em graus variáveis, em todos os indivíduos 

com asma, mesmo antes do surgimento de sintomas. Há hipertrofia e hiperplasia da 

musculatura lisa brônquica, que se correlaciona com a gravidade e o tempo de doença. Estas 

alterações, associadas à proliferação vascular e ao aumento e tamanho das glândulas 

submucosas, colaboram para o progressivo espessamento da parede brônquica, denominado 

remodelamento brônquico, e redução da reversibilidade da obstrução ao fluxo aéreo (figura 

3) (GINA, 2018; LEMANSKE, 2010; MOORE; PASCUAL, 2010). 

As alterações supramencionadas são observadas em pacientes asmáticos e em 

estudos experimentais, sugerindo que o remodelamento brônquico é devido à liberação de 

diversos fatores inflamatórios, de crescimento celular e de liberação e citocinas (JOHNSON; 

KNOX, 1997; VIEIRA, et al, 2007; BEGUERET, et al, 2007). Desta forma, conclui-se que a 

melhor compreensão da fisiopatologia da asma e o seu adequado tratamento estão nas 

estratégias preventivas da doença. 

 

Figura 3 - Ilustração representativa da patologia encontrada no brônquio asmático 

ecomparação com um brônquio normal (superior direito). 

 

Fonte: Adaptado deKelly e Sorkness (2014). 
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1.3 Protocolos de Tratamento na Asma 

 

A asma é uma doença complexa, multifatorial e se manifesta de forma diferente 

nas várias idades. Múltiplas abordagens são necessárias para o seu controle, todas passando 

em primeiro lugar, pela compreensão do paciente acerca de sua doença, possibilitando um 

manuseio mais seguro da mesma. A asma pode ser controlada na grande maioria dos casos 

embora não possa ser curada, sendo o tratamento inapropriado um dos fatores importantes na 

morbidade e mortalidade da doença. 

Por se tratar de uma doença crônica, o tratamento da asma tem como objetivo o 

controle dos sintomas, prevenir a limitação crônica ao fluxo aéreo, permitir atividades 

normais aos pacientes, manter a função pulmonar normal ou a melhor possível, evitar crises 

agudas, reduzir a necessidade do uso de broncodilatador para alívio, minimizar efeitos 

adversos da medicação e prevenir óbitos (GINA, 2017). 

Entre os princípios do tratamento da asma, encontra-se a orientação dos pacientes 

e de seus familiares sobre a doença e noções de como eliminar ou controlar os fatores 

desencadeantes, especialmente domiciliares e ocupacionais, bem como as orientações para o 

auto-cuidado dos pacientes e/ou familiares, podendo ser realizada individualmente ou em 

grupo. Vale salientar que, deve-se enfatizar a diferença entre tratamento sintomático e o 

tratamento de manutenção (GINA, 2017).  

De acordo com GINA (2018), as opções farmacológicas para o tratamento a curto 

prazo da asma enquadram-se nas seguintes três categorias principais: 

1) Medicamentos para controle: estes são usados para tratamento de manutenção 

regular. Eles reduzem a inflamação das vias aéreas, controlam os sintomas e 

reduzem os riscos futuros, como exacerbações e declínio da função pulmonar; 

2) Medicamentos de alívio (resgate): são fornecidos a todos os doentes para o 

alívio necessário dos sintomas durante o agravamento das exacerbações da 

asma; 

3) Terapias complementares para pacientes com asma grave: podem ser 

consideradas quando os pacientes apresentam sintomas persistentes e / ou 

exacerbações, apesar do tratamento otimizado com medicações para controle 

de dose e tratamento de fatores de risco modificáveis. 

 

Em relação à escolha da classe de medicação para início do tratamento e para a 

avaliação de aumento ou redução da etapa do tratamento (figura 4).  
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Figura 4 - Abordagem por etapas para controlar os sintomas de asma e reduzir os riscos, 

preconizado pela GINA (2018). 

 

 

Não se recomenda teofilina para crianças entre 6 e 11 anos de idade. ** Tratamento preferido na Etapa 3 é dose 

média de Cl. # Para pacientes que estão usando BDP/formoterol ou BUD/formoterol como terapia de 

manutenção e de alívio & Tiotrópio é tratamento adicional pacientes>12 anos com história de exacerbações. CI: 

corticoide inalatório; LABA: β2 agonista de longa duração; SABA: β2 agonista de curta duração.Fonte: 

Adaptado de GINA (2018) 

 

 

 

O controle da asma deve ser avaliado pelo menos a cada 3 meses. Para pacientes 

parcialmente controlados ou não controlados deve-se considerar o aumento da dose da 

medicação de controle ou a adição de outra medicação de outra classe. No entanto, aqueles 

que permaneçam com a doença não controlada, apesar do uso regular e correto das 

medicações, e que estão nas etapas 4 e 5 do tratamento (figura 4), devem ser encaminhados 

para Centros de Referência para a avaliação de tratamento com medicamentos biológicos 
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1.4 Ações da via NO/GCs/GMPcnas Vias Respiratórias 

 

1.4.1 Óxido Nítrico - NO 

 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula chave de sinalização  que está envolvida na 

regulação de uma variedade de processos biológicos e fisiológicos em mamíferos, tais como 

na broncodilatação. A redução e, ou, diminuição da capacidade de resposta ao NO produzido 

endogenamente, contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pulmonares, 

endoteliais, renais e hepática, bem como a disfunção erétil (EVGENOV et al., 2008). Dentre 

as quais podemos citar o infarto, a hipertensão pulmonar, insuficiência renal crônica e 

hepática como exemplos. 

O NO é um gás instável e lipossolúvel, sua síntese ocorre durante a 

transformação do aminoácido semi-essencial L-arginina em L-citrulina, em uma reação 

mediada pela NOS (óxido nítrico sintase), com a presença de vários cofatores como 

oxigênio, NADPH e cálcio (dependendo do tipo de NOS) (WANG, 2017). 

Atualmente, três isoformas de NOS foram identificadas: neuronal (nNOS), 

endotelial (eNOS), sendo ambas cálcio-dependentes e expressas em condições fisiológicas e 

a isoforma induzida (iNOS), que  é ativada por estímulos imunológicos ou inflamatório 

(GASTON et al., 1994) e independente do íon cálcio (TATCHUM-TALOM et al., 2000). 

O NO exerce diferentes ações, de acordo com o local de síntese, da quantidade 

produzida, tipo de isoenzima (NOS) envolvida na sua liberação e microambiente onde vai 

atuar (BRANDÃO; PINGE, 2007). Dessa forma, ele pode atuar como neurotransmissor, 

regulando desde o relaxamento de esfíncteres no sistema gastrointestinal até a transmissão de 

estímulos no sistema nervoso central, em áreas como a memória ou o olfato. Além de, 

também, regular o relaxamento da musculatura lisa adjacente, brônquica e ou vascular, por 

exemplo,(figura5). E, finalmente, ocasionar ou ampliar processos inflamatórios em vários 

órgãos (SEARS; ASHLEY; CASADEI, 2004).  
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1.4.2 Guanilato Ciclase Solúvel -GCs 

 

A conversão de trifosfatos de nucleotídeos cíclicos em monofosfatos de 

nucleotídeos cíclicos é o papel fundamental de um grupo de enzimas denominadas ciclases: 

adenilato ciclase, guanilato ciclase particulada, e, guanilato ciclase solúvel (GCs) (BRYAN; 

LANCASTER, 2017). 

A GCs é uma proteína heterodímera contendo uma porção heme e consiste em 02 

subunidades denotadas α e β com massas moleculares aproximadas de 80 e 70kDa, 

respectivamente ,dependendo da isoforma (KOSARIKOVet al, 2001). Atualmente, há o 

conhecimento de apenas duas isoformas para cada subunidade (α1 e α2; β1 e β2).  As 

subunidades são divididas em três domínios funcionais (N-terminal, central e C-terminal). 

(HOBBS, 1997) (figura 5). 

O domínio C-terminal de ambas as subunidades formam um domínio catalítico 

que tem apenas um local para a ligação de substrato. Acredita-se que este domínio seja o 

responsável pela catálise e, também, pela atividade basal da GCs(KOSARIKOV et al, 2001). 

O domínio N-terminal contém o domínio de ligação Heme na subunidade β, 

essencial para conferir sensibilidade ao NO para as GCs.No seu estado reduzido, o grupo 

protético heme (Fe
2+

) da GCs liga-se ao NO levando à formação de um Fe
2+

complexo 

nitrosil- heme (SCHRAMMEL et al., 1996; PAL; KITAGAWA, 2005), caracterizando um 

aumento de cerca de  400 vezes na atividade da GCs (HOBBS, 1997; DENNINGER; A 

MARLETTA, 1999) (figura 5).  

A importância da GCs é crítica nas vias de sinalização intracelulares que 

conduzem ao relaxamento do músculo liso vascular. (DENNINGER; A MARLETTA, 

1999).O processo de nitrosilaçao é o ativador desta enzima. Inequívocamente, classificando a 

GCs como um receptor de NO (STASCH et al, 2006). O óxido nítrico age ativando a 

guanilato ciclase para que esta produza um aumento significativo de nucleotídeos cíclicos 

(GMPc).Desde a elucidação da via de sinalização NO/GMPc muitos exemplos da 

importância desta foram vistos através: do relaxamento da musculatura lisa vascular na 

regulação da pressão, da agregação e desagregação plaquetária, da neurotransmissão 

periférica (nervos não colinérgicos e não adrenérgicos- NANC) e , centralmente, no processo 

de potenciação a longo prazo e depressão. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia 

(SBC), a sua ineficiência funcional pode conduzir ao desenvolvimento de diversas doenças: 

cardiovasculares, pulmonares, disfunção endotelial, renal e hepática (SBC, 2018). 
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Figura 5 - Representação esquemática da enzima Guanilato ciclase solúvel- GCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte:Adaptado deEvgenov et al. (2006) 

 

 

 

1.4.3 Via NO/GCs/GMPc 

 

O NO se liga à sexta posição do átomo de ferro do grupo heme e conduz a quebra 

da ligação da histidina ao ferro obtendo-se,o ferro na forma penta-coordenada e a formação 

de um complexo nitrosil- heme. Desta forma, o rompimento da ligação da histidina ao ferro 

resulta em uma mudança conformacional da GCs, resultando na sua ativação. Por 

conseguinte, há a conversão de GTP em GMPc, conduzindo a elevação dos níveis 

intracelulares de GMPc, que atua como um mensageiro intracelular amplificando a resposta 

celular (IGNARRO, 1982; ARNOLD et al., 1977;DENNINGER; A MARLETTA, 1999). 

O aumento de GMPc é capaz de reduzir a [Ca
2+

] citoplasmática(ÜCKERT et al., 

2004),através de abertura de canais de K
+
, diminuição direta do influxo de Ca

2+
 consentida 
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pela influência da alteração no potencial da membrana nos canais de Ca
2+

 tipo L, ativação da 

bomba Ca
2+

-ATPase do retículo sarcoplasmático e da membrana(POPESCU et al., 1985), 

aumento da atividade trocadora de Na
+
/Ca

2+
 (ITOH;KUIYAMA;UENO,1983) e da 

estimulação da bomba de Na
+
/K

+
 ATPase a fim de que, haja uma hiperpolarização das 

células do músculo liso, por conseguinte, inibindo a abertura dos canais de cálcio, 

culminando no relaxamento (figura 6 ). 

Entretanto, nem todos os estudos confirmam o papel da via GCs/GMPc/PKG 

mediando os efeitos relaxantes do NO e alguns autores têm demonstrado que esse efeito pode 

ocorrer independentemente de GMPc e que o estímulo ao músculo liso pode se dar pela 

ativação direta dos canais para K
+ 

pelo NO (REDINGTON, 2006; HOMER & WANSTALL, 

2000).  

 

Figura 6 - Mecanismo de relaxamento da célula muscular lisa mediado pelo NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação esquemática da produção e dos efeitos do óxido nítrico durante o relaxamento vascular. As 

abreviações usadas foram: R receptores; PLC, fosfolipase C; G, proteína G; Vm, potencial de membrana; IP3, 

trifosfato de inositol; RC, retículo citoplasmático; CaM, calmodulina; eNOS, óxido nítrico sintase endotelial; 

iNOS, óxido nítrico sintase induzível; NO óxido nítrico; GCs, guanilato ciclase solúvel; GTP, guanosina 

trifosfato; cGMP monofosfato cíclico de guanosina; PKG, proteína quinase dependente de cGMP; RS, retículo 

sarcoplasmático; PLB, fosfolambano; SERCA, bomba de cálcio do retículo sarcoplasmático; MLCK, quinase 

da cadeia leve reguladora da miosina, P-MLC, cadeia reguladora da miosina fosforilada; MLCP, fosfatase 



32 

 

dacadeia leve reguladora da miosina. Os símbolos + e – indicam estímulo e inibição de função, 

respectivamente. Fonte: adaptado de Dias, 2007 
 

 

1.4.4 Via NO/GCs/GMPc& o Pulmão 

 

Crescentes evidências apontam o importante papel do NO na fisiologia pulmonar, 

assim como em condições patológicas. Sabe-se que a maior fonte de NO nas vias aéreas é o 

epitélio (FOLKERTS ; NIJKAMP, 1998).  

Alguns estudos apontam a participação do NO produzido pelo epitélio traqueal 

em outros mecanismos como a regulação da frequência do batimento ciliar, o transporte de 

íons, a defesa antibacteriana e viral, secreção de muco e inibição da proliferação de células T 

(BOVE; VLIET, 2006). Estes últimos, respectivamente, denotam a ação excitatória do NO 

sobre a glândula submucosa, tendo um importante papel na regulação muco-secretora 

humana e da sinalização entre macrófagos e células T, capaz de suprimir a proliferação de 

células e a produção de citocinas Th1 em modelos animais e favorece, assim, o 

desenvolvimento de resposta Th2 (RICCIARDOLO, 2004; FISCHER, 2006). 

Estudos experimentais com inibidores da NOS demonstraram uma diminuição no 

clearance mucociliar, que é reversível com infusão de L-arginina. Além do que, o 

relaxamento brônquico é mediado, também, pela liberação de NO pelo epitélio, que por sua 

vez, migra facilmente para células do músculo liso subjacente promovendo relaxamento 

(ELLIS, 1997). 

Na asma, há produção aumentada de muco, o que pode gerar tampões mucosos, 

aumento da reatividade do músculo liso da via aérea, alterações na permeabilidade vascular e 

no tônus das vias aéreas, além de anormalidades na integridade epitelial e no controle neural 

autonômico(BRUNINI et al., 2006). 

O NO age na regulação do tônus vascular e brônquico, na modulação de 

condições inflamatórias e exerce uma função protetora contra a broncoconstricção excessiva; 

porém, em altas concentrações, promove a inflamação, hipersecreção da mucosa e lesão 

epitelial, contribuindo para a hiperreatividade das vias aéreas (BRUNINI et al., 2006) 

(figura7). 

A nNOS está presente nos nervos das vias aéreas, sendo a principal mediadora 

neuronal para o relaxamento do músculo liso, nas vias aéreas(SANDER et al., 2003). A 

iNOS tem a sua produção aumentada em resposta a mediadores inflamatórios, gerando um 

aumento na produção de NO(CRACOWSKI et al., 2015). A iNOS é encontrada não apenas 
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em macrófagos, mas pode ser induzida em muitas células do trato respiratório, nas células 

epiteliais alveolares tipo II, nos fibroblastos pulmonares, nas células do músculo liso 

brônquico ou vasculares, nas células epiteliais das vias aéreas, em mastócitos, nas células 

endoteliais e em neutrófilos. E, finalmente, a eNOS é bastante importante no relaxamento da 

musculatura lisa brônquica e, portanto, na broncodilatação (SANDER et al., 2003). Essa 

enzima é, constantemente, expressa no epitélio brônquico humano, no epitélio alveolar tipo 

IIe acredita-se que também esteja presente no epitélio da mucosa nasal (RICCIARDOLO et 

al., 2004). 

 

 

1.4.5 Via NO/GCs/GMPc& a Broncodilatação 

 

Aviado et al. (1969) demonstrou que, a inalação detetranitrato de pentaeritritilo, 

similar a nitroglicerina, diminuía a resistência pulmonar em cães anestesiados. Isto sugeriu 

uma atividade broncodilatadora para os nitratos. Desde então, muitosestudos têm 

demonstrado que outros doadores de NO tinham atividade similar. Em cobaias no desafio por 

histamina, o nitroprussiato de sódio (SNP), em doses elevadas, atrasou a ocorrência de 

sintomas de asma brônquica (KREYE; MARQUARD, 1979). Byrick et al.(1983), 

verificaram que a nitroglicerina intravenosa relaxava o músculo liso da traqueia humana in 

vivo.Outros grupos de estudo demonstraram que a nitroglicerina e o SNP relaxavam o 

músculo liso traqueal isolado de bovinos (GRUETTER et al., 1989). E, Masaki et al. (1989) 

demonstraram in vitro que, ao borbulhar gás NO na água, o NO era um potente relaxante da 

traqueia canina isolada, do músculo liso brônquico e da artéria pulmonar. Portanto, os fatos 

supramencionados demonstram que o NO tem uma importante ação broncodilatadora, 

tornando-se uma importante ferramenta farmacológica em patologias causadoras de 

broncoconstrição, tais como a asma (figura 7). 

 

1.4.6 Via NO/GCs/GMPc& o Controle Neural Pulmonar 

 

O controle neural das vias aéreas é mediado por nervos autonômicos que regulam 

aspectos da função das vias aéreas incluindo o tônus do músculo liso, secreção, fluxo 

sanguíneo, permeabilidade vascular e a migração de células inflamatórias. O controle das 

vias respiratórias ocorre através de inervação eferente, sistema nervoso autônomo simpático 

e parassimpático e dos neurônios não adrenérgico e não colinérgico (NANC) (BROADLEY, 
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2002). Contudo, na inervação aferente, existem três tipos de regulação: os receptores de 

estiramento de adaptação lenta, as fibras C sensoriais não mielinizadas e os receptores de 

irritação de adaptação rápida associada às fibras vagais mielinizadas. Essas duas últimas 

inervações podem ser estimuladas por compostos químicos ou através de mediadores da 

inflamação, provocando o reflexo para tosse, broncoconstrição e aumento da secreção de 

muco (BARNES, 1995).  

O NO é um dos neurotransmissores liberados pelo NANC, bem como a 

substância P e a neurocinina A.No entanto, dentre eles, o NO é o principal neurotransmissor 

relaxante, os dois últimos são excitatórios e levam ao aumento da permeabilidade vascular e 

ao espasmo, respectivamente (GOLAN, 2009; BARNES, 1995). A asma é caracterizada 

como um processo inflamatório crônico das vias aéreas que tem em seu sinal máximo o 

estreitamento das vias respiratórias e a sua patogênese é atribuída à hiperresponsividade 

desse sistema (GOLAN, 2009). 

 

1.4.7 A atuação da via NO/GCs/GMPc na Asma 

 

Segundo Costa et al. (1999), os estudos sobre o NO na asma podem ser divididos 

nos que o investigam como potencial agente terapêutico (por seus efeitos sobre o tônus 

brônquico em asmáticos) e, naquelesque investigam sua produção aumentada, como reflexo 

do processo inflamatório da doença. Desta forma, seja de forma direta, pela medida de NO 

no ar expirado, seja de forma indireta, através da detecção do aumento de expressão de iNOS 

em material pulmonar (através de diferentes técnicas), pela medida de derivados mais 

estáveis do NO, como nitrito e nitrato no BAL (lavado bronco-alveolar), ou no escarro 

induzido. Todavia, o interesse nos possíveis benefícios terapêuticos do NO, nas doenças das 

vias respiratórias, vem de vários grupos de pesquisadores que defendem que o NO tem um 

papel broncoprotetor e que na asma há uma aparente perda desse efeito (REDINGTON, 

2006).  

O NO atua como broncodilatador ao agir como um neurotransmissor da parcela 

broncodilatadora do sistema NANC, em oposição aos estímulos colinérgicos 

broncoconstritores. A fim de investigar o papel no NO na inflamação, testes de provocação 

antigênica têm sido utilizados (BROADLEY, 2002).  

A provocação antigênica frequentemente determina em asmáticos 

respostasprecoce, tardia ou ambas, que são demonstradas por queda no VEF1 (volume 

expiratório forçado no primeiro segundo) e elevação tardia no FE-NO (óxido nítrico 
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exalado). Este último tem sido utilizado como instrumento diagnóstico, existindo evidências 

de que seja o primeiro marcador a aumentar durante o agravamento da doença (CHATKIN, 

1999).  

Pacientes que apresentam resposta precoce ou precoce e tardia quando inalam 

previamente ao teste de broncoprovocação um potente inibidor de todas as NOS o (L-

NAME), não apresentam mudanças nos valores basais do VEF1, deixando, entretanto, de 

eliminar NO. Além disso, asmáticos com asma leve que não recebem corticoides, quando se 

submetem a nebulização com L-NAME e aminoguanidina (um inibidor seletivo da iNOS), 

demonstram redução na FE-NO, embora nenhuma mudança nos sintomas ou no VEF1 seja 

detectada(BROADLEY, 2002).  

Os estudos supramencionados nos levam a concluir que o NO endógeno não atua 

como agente broncodilatador expressivo no tratamento do paciente asmático. Em 

contraponto, o NO de origem exógena tem se mostrado importante. De acordo com Högman 

(1993), o NO exógeno causa efeito broncodilatador na asma brônquica. Estudos conduzidos 

por Kacmarek et al. (1996), sugerem que a inalação de NO por pacientes com asma leve e 

broncoespasmo induzido pela metacolina resultam em um relaxamento significativo das vias 

aéreas. Segundo Kharitonov et al.,(2005), o tratamento associando corticoides inalatórios e 

doadores de NO pode ser uma modalidade terapêutica no tratamento da asma e da doença 

pulmonar obstrutiva crônica. Portanto, verifica-se a importância do NO na asma, 

despontando o mesmo como uma importante ferramenta farmacológica em seu controle e 

tratamento agudo/crônico. 

Estudos identificaram uma interação NO-cisteína, além da clássica ativação NO-

grupo heme férrico, que é importante para a ativação da GCs. A formação de um suposto 

aduto tiol-NO aparentemente permite a ativação máxima da GCs. Além disso, sob estresse 

oxidativo, o grupo tiol pode ser oxidado, e prevenir a ligação do NO e retardar a ativação da 

GCs (FERNHOFF et al., 2009). Assim, o estresse oxidativo nas vias aéreas asmáticas pode 

contribuir para a broncodilatação deficiente secundária à redução da expressão da GCs e 

também pela oxidação da cisteína que anula a ativação máxima da GCs via interação NO 

cisteína (FERNHOFF et al., 2009). Desse modo, a expressão e a atividade da GCs estão 

reduzidas na asma experimental, fenômeno que contribui para a hiperreatividade brônquica 

em murinos (PAPAPETROPOULOS et al., 2006). Os níveis celulares de RNAm para GCs 

são regulados transcricionalmente em culturas celulares por estímulos inflamatórios, como 

lipopolissacarídeo (LPS), interlecucina-1β (IL-1β) ou por uma mistura de citocinas. Supõe-se 
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que altos níveis de citocinas inflamatórias nas vias aéreas asmáticas contribuam para a 

redução da expressão da GCs (PAPAPETROPOULOS et al.,2006). 

 

Figura 7 - Efeitos farmacológicos do NO nas vias aéreas. 

 

 

 

Fonte: Adaptado deNevin e Broadley (2002). 
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1.5 Mecanismo de ativação da GCs através do resíduo cisteína 

 

Estudos realizados em músculo liso traqueal mostram que existem diversos alvos 

para o NO, mas o principal deles é a enzima guanilato ciclase solúvel 

(GCs)(THIPPESWAMY et al., 2006). O mesmo ocorre em músculo liso brônquico e 

traqueal, onde a enzima GCs é o maior alvo do NO (REDINGTON, 2006; ELLIS, 1997). 

Atualmente, a GCs é o único receptor caracterizado para o NO em 

humanos(MURAD, 1994; POULOS, 2006). As proteínas guanilato ciclase solúvel (GCs) são 

diméricas composta por duas subunidades (α, β) com quatro domínios reconhecíveis - um 

domínio heme (H-NOX), um domínio Per-ARNT-Sim (PAS), uma hélice de sinalização de 

espiral (CC) enrolada e um domínio de ciclase interligadas em uma único polímero de 600 a 

700 resíduos (MONTFORT et al., 2017). 

O mecanismo de ativação do (GCs) pelo NO ainda não está totalmente elucidado, 

porém, alguns estudos demonstram que essa enzima pode ser ativada de algumas maneiras, 

como por exemplo, no domínio (H-NOX), onde o grupo Heme no estado, não ligado, ao NO 

apresenta absorbância máxima de 431nm, interagindo com um resíduo de histidina 105 no 

plano proximal do grupo ferroso (ZHAO et al.,1998;RUSSWURM; KOESLING, 2004; 

MARTIN et al.,2012). A ativação da enzima pelo NO é provocada pela ruptura da 

histidinano plano proximal com a ligação de ferro, desta forma, criando um complexo 

nitrosila, deslocando a absorbância para 399 nm (IGNARRO et al , 1982). Outros estudos, 

surgerem, também, os resíduos de cisteinas presentes na estrutura proteica (FERNHOFF et 

al., 2009; HUANGet al., 2017). No entanto, dados espectroscópicos recentes na 

bactéria,Shewanella oneidensis, mostram que o local distal também participa da ativação da 

(GCs) (GUOet al., 2017). 

 

1.6 Desenvolvimento de novos metalofármacos 

 

No início do século XX, os trabalhos pioneiros e originais de Paul Erlich deram 

origem ao que se conhece como quimioterapia. Com a proposta de desenvolvimento de uma 

“bala mágica” (“magic bullet”), que seriam compostos que apresentariam seletividade por 

certos tecidos ou patógenos agindo assim diretamente no agente causador, foi criado o 

conceito fundamental da quimioterapia moderna(FRICKER, 2007). 

http://emboj.embopress.org/content/23/22/4443#ref-24
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Nas décadas seguintes, diversas propostas de novos metalofármacos surgiram, 

entretanto, em sua maioria, não se originaram de uma concepção racional. Atualmente, é 

evidente o rápido avanço no desenvolvimento de novos fármacos inorgânicos ou metalo-

orgânicos, ilustrado pelo crescente número de publicações na área, patentes, encontros 

científicos, bem como novos compostos aprovados ou em estágio avançado. 

O variável número de coordenação e geometrias, acessibilidade a diferentes 

estados redox, características termodinâmicas e cinéticas particulares, bem como as 

propriedades intrínsecas dos cátions metálico podem ser enunciados comovantagens na 

utilização de metais para o desenvolvimento ou modificação de fármacos, além da 

modificação de seus ligantes quando formado o complexo metálico(BRUIJNINCX & 

SADLER, 2008; HAMBLEY,2007; MEGGERS, 2009) . 

Comparativamente aos fármacos orgâmnicos, o número de metalofármacos ainda 

é reduzido, porém, a categoria tem se desenvolvido rapidamente com diversas idéias 

inovadoras, sendo claramente identificado como um campo promissor(BRUIJNINCX & 

SADLER,2008, FRICKER, 2007; HAMBLEY, 2007; MEGGERS,2009) 

Devido às limitações do NO de origem endógena (meia-vida curta).Compostos 

capazes de modular a via NO/GCs/GMPc são valiosos agentes terapêuticos e ferramentas 

farmacológicas.Neste contexto, estão os doadores diretos de NO (SNP, NONOates, S-

Nitrosotióis), os moduladores e os substratos da óxidonítrico sintase (NOS).  
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O grupo de Roy e colaboradores (1994) na década de 1994 já demonstravam 

interessem em compostos químicos que possam servir de veículo para a liberação de NO nos 

sistemas biológicos. Esses compostos devem apresentar algumas propriedades 

características, como ser de fácil preparação em uma forma pura e estável, de preferência um 

sólido, gerar NO quantitativamente e seus produtos de gradação devem ser inertes e atóxicos. 

Dentre os compostos amplamente estudados, que são capazes de liberar NO, estão os 

complexos nitrosilos de rutênio. Neste sentido, houve um interesse em estudar o FOR811A 

(cis-[Ru(bpy)2(2-MIM)(NO)](PF6)
3
 ) (figura8), um complexo nitrosilo de rutênio, recém 

sintetizado, em um modelo de asma . 

 

Figura 8 - Estrutura plana do complexo de rutênio cis-[Ru(bpy)2(2-MIM) (NO)]
3+

 

 

 
Fonte: Gouveia-Júnior 2017. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar dos avanços nos mecanismos da fisiopatogenia da asma, até o momento 

não existem drogas que levem à cura. Além disso,uma quantidadeconsiderável de evidências, 

apontam o (NO) como um mediador importante nestes mecanismos, exercendo seus efeitos 

através de vias dependentes e independentes de GMPc (GHOSH & ERZURUM, 2011). 

Portanto, compostos que atuem de forma direta ou indireta (doadores de NO) se tornam 

importantes ferramentas farmacológicas. 

Dentre os compostos amplamente estudados, que são capazes de liberar NO, estão 

os complexos nitrosilos de rutênio. Estes apresentam várias características químicas e 

biológicas atraentes, dentre as quais de liberarem NO por redução química 

(BONAVENTURA et al., 2004) e por irradiação luminosa (FEREZIN et al., 2005; 

LUNARDI et al., 2006). Ademais, complexos de rutênio são atraentes, também, como 

potenciais agentes terapêuticos devido à sua baixa toxicidade (FRICKER et al., 1997;DeLEO 

& FORD, 2000). 

Com base na possibilidade de se utilizar compostos inorgânicos coordenáveis e de 

baixa toxicidade, ampliando assim, o campo de trabalho de desenvolvimento de uma nova 

geração de fármacos. Realizamos um estudo sobre o efeito anti-asmático de um complexo 

nitrosilo rutênio- FOR811A para que possa vir a ser um composto utilizável no contexto 

clinico de doenças respiratorioas , como a crise aguda na asma. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar os efeitos anti-asmáticos do FOR811A na mecânica do tecido pulmonar 

em camundongos swiss. 

 

3.2 Específicos 

 

a) Avaliar os efeitos do FOR811A in vivona mecânica pulmonar de camundongos 

sadios e asmáticos; 

b) Estudar os efeitos do FOR811A no contexto do equilíbrio redox através de 

ensaios de avaliação do estresse oxidativo no tecido pulmonar de camundongos 

sadios e asmáticos;  

c) Realizar análise histológica dospulmões de camundongos sadios e asmáticos 

submetidos à ventilaçãomecânica. 

d) Analisar o envolvimento das interleucinas IL-4 e IL-1β nos pulmões de 

camundongos sadios e asmáticos submetidos a ventilaçãomecânica. 

e) Analisar o sítio de ligação do FOR811A na GCs através de docking molecular; 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Síntese dos complexos de rutênio 

 

O composto de rutênio cis-[Ru(bpy)2(2-MIM)(NO)]
3+

, complexo com a  molécula 

de NO,  representado por FOR811A, foi sintetizado no laboratório de Bioinorgânica (LABIO) 

do Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará, de 

acordo com técnica descrita por Gouveia-Júnior (2017). A estrutura plana do composto está 

representada na(figura8). 

 

 

4.2 Aspectos éticos 

 

Todos os protocolos experimentais envolvendo o uso de animais foram 

previamente aprovados pela Comissão de Ética para Uso em Animais (CEUA) da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob o Nº 2068307/2018.  

 

4.3 Animais de Experimentação 

 

Foram utilizados 40 camundongos (Mus musculus), linhagem Swiss, fêmeas, para 

realização dos experimentos, com idade entre 14 e 16 semanas, pesando entre 25 e 30 gramas, 

provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (BIOCEN/UFC). Durante 

o período de estudo, os camundongos ficaram alojados no biotério do Instituto Superior de 

Ciências Biomédicas (UECE). Foram mantidos4 animais por gaiola, em um ciclo claro/escuro 

de 12 horas, a uma temperatura de 22± 1ºC. Ração e água foram fornecidas ad libitum. 

 

 

 

4.3.1 Grupos experimentais 

 

Delineou-se um estudo constituído por 4 grupos experimentais: 

 

1) Grupo Salina - Salina (SS): Grupo controle composto por 10 camundongos 

Swiss fêmeas. Os animais tidos como controlesnegativos foram submetidos a 

injeções intraperitoneaisde salina nos dias(0,7 e 14)dos animais tratados com 

ovoalbumina e hidróxido de alumínio(OS e OM). Nos dias (26, 27 e 28), os 
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animais foram colocados, em uma caixa de acrílico (30 x 15 x 20cm) acoplada 

a um nebulizador ultrasônico (US – 1000, ICEL, São Paulo, Brasil) e 

submetidos a desafios com inalações de salina (0,9%) por 20 minutos. Além de 

receberem por gavagem uma dose única 0,2mL de salina (0,9%) no 29° dia de 

tratamento (figura 9). 

 

Figura 9 - Esquema de indução da asma em animais controle (SS) 

 

 

2) Grupo Salina – Metalofármaco (SM): Grupo composto por 10 camundongos 

Swiss fêmeas. Os animais foram submetidos à injeção intraperitoneal de salina 

nos mesmos dias (0,7 e 14) dos animais tratados com ovoalbumina e hidróxido 

de alumínio (OS e OM). Nos dias (26, 27 e 28), os animais foram colocados, 

em uma caixa de acrílico (30 x 15 x 20cm) acoplada a umnebulizador 

ultrasônico (US – 1000, ICEL, São Paulo, Brasil) e submetidos a desafios com 

inalações desalina (0,9%) por 20 minutos. No entanto, receberam tratamento 

composto por dose única de 0,2mL de FOR811A (0,75mg/kg) no 29° dia de 

tratamento (figura 10). 
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Figura 10 - Esquema de indução da asma em animais sadios tratados com FOR811A (SM) 

 

 

3) Grupo Ovoalbumina (OS): Grupo composto por 10 camundongos Swiss 

fêmeas. Os animais foram submetidos ao protocolo de asma, com 

administração intraperitoneal (i.p) de OVA (100 μg), dissolvidos em 5 mg de 

alumínio, nos dias (0, 7 e 14). Nos dias (26, 27 e 28), os animais foram 

colocados, em uma caixa de acrílico (30 x 15 x 20cm) acoplada a um 

nebulizador ultrasônico (US – 1000, ICEL, São Paulo, Brasil) e submetidos a 

desafios com inalações de OVA na concentração de 10mg/ml (1%) por 20 

minutos (figura 11).  

 

Figura 11 - Esquema de indução da asma em animais tratados com salina (OS) 
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4) Grupo Ovoalbumina- Metalofármaco (OM):Grupo composto por 10 

camundongos Swiss fêmeas. Os animais foram submetidos ao protocolo de 

asma, com administração intraperitoneal (ip) de OVA (100 μg), dissolvidos em 

5 mg de alumínio, nos dias (0, 7 e 14). Nos dias (26, 27 e 28), os animais foram 

colocados, em uma caixa de acrílico (30 x 15 x 20cm) acoplada a um 

nebulizador ultrasônico (US – 1000, ICEL, São Paulo, Brasil) e submetidos a 

desafios com inalações de OVA na concentração de 10mg/ml (1%) por 20 

minutos No entanto, receberam tratamento composto por dose única 

(0,75mg/kg) de FOR811A no 29° dia de tratamento (figura 12). 

 

Figura 12 - Esquema de indução da asma em animais tratados com FOR811A (OM) 
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O número de camundongos em cada grupo foi proposto devido a uma alta 

invasividade e ser protocolo padrão do Laboratório de Biofísica da Respiração. Além de que 

experimentos de mecânica pulmonar tendem a um alto desvio padrão, sendo necessário um 

“n” considerável para diminuição de tais desvios, levando a melhores conclusões e mais 

condizentes com a realidade. Vale salientar que as concentrações foram estabelecidas de 

acordo com trabalhos anteriores realizados pelo grupo de pesquisa (NORÕES, 2014; 

SILVEIRA, 2015).  

 

4.3.2 Protocolo Experimental 

 

 

4.3.2.1 Indução da Asma 

 

Os animais foram tratados com o FOR811A na concentração de (0,75mg/kg). 

Para tanto, foram pesados 40 mg de FOR811A e dissolvidos em 8 mL de solução salina 

(NaCl 0,9%). Vale salientar que, o metalofarmaco, foi diluído somente no momento em que 

foi realizada a gavagem nos animais. Os grupos experimentais foram divididos em grupos 

controle, com a ausência de FOR811A (SS), ou presença (SM), e grupos sensibilizados com 

ovoalbumina, na ausência de FOR811A (OS) ou presença (OM). 

Os animais dos grupos (OS e OM) foram sensibilizados com administração de 

(0,2mL) intraperitoneal (i.p) de Ovoalbumina (OVA) (100 μg), dissolvidos em 5 mg de 

hidróxido de alumínio, nos dias 0, 7 e 14. Nos dias 26, 27 e 28, os animais foram postos, em 

uma caixa de acrílico (30 x 15 x 20 cm) acoplada a um nebulizador ultrasônico (US – 1000, 

ICEL, São Paulo, Brasil) e submetidos a desafios com inalações de (50 uL) de OVA na 

concentração de 10mg/ml (1%) por 20 minutos. Animais dos grupos controle (SS e SM) 

receberam solução salina (NaCl 0,9%) por via inalatória e intraperitoneal em protocolo 

idêntico ao descrito acima.  No dia 29 os animais dos grupos (SM e OM) receberam por 

gavagem (0,2 mL) de FOR811A (0,75 mg/kg) e os demais grupos (SS e OS) receberam por 

gavagem (0,2 mL) de salina (0,9%). No dia 30 todos os grupos foram anestesiados com 

Cloridato de Cetamina (10 mg/kg, i.p) e Cloridato de Xilazina (2 mg/kg, i.p) para realização 

dos experimentos de mecânica pulmonar.  
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4.4 Medidas Mecânicas no Pulmão 

  

4.4.1 Plataforma Integrada 

 

 

Para essas medidas foi utilizada uma plataforma integrada de ensaios em 

mecânica pulmonar (Figura 13). A plataforma consiste principalmente de um respirador 

mecânico para pequenos animais flexiVent (SCIREQ, Montréal, Canadá), que possibilita a 

aplicação de formas de onda arbitrárias nos volumes injetados ou pressões aplicadas no 

pulmão, com a simultânea aquisição de todas as variáveis relevantes para determinação da 

mecânica do órgão. Essa facilidade permite o cálculo da resistência Newtoniana (RN), 

elastância (H) e resistência tecidual (G) mediante o uso de modelos bem estabelecidos. Em 

particular, foi utilizada a técnica de oscilações forçadas em conjunto com o modelo de fase 

constante para extração dessas quantidades (HANTOS, 1992). A opção por esse modelo se 

deve à sua capacidade de separar propriedades mecânicas de vias aéreas das do tecido. 

Esquema da Plataforma Integrada para Coleta de Dados é composto dos 

seguintesequipamentos (figura 13):  

 

                   A- Cilindro de carbogênio: mantém a oxigenação (95% O2: 5% CO2);  

                   B-Unidade de purificação de ar; 

                   C-Aquecimento e umidificação de ar;  

                   D-Despressurizador;  

                   E-Ventilador mecânico para pequenos animais;  

                   F-Nebulizador Ultrasônico;  

                   G-Reservatório com broncoconstrictor;  

                   H-Cama aquecida: mantém o animalaquecido a uma temperatura de 37ºC;  

                   I- Banho Maria:mantém a temperatura constante entre 36-37ºC;  
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Figura 13 - Esquema da Plataforma Integrada para Coleta de Dados 

 

 
 

Fonte: Laboratório Biofísica da Respiração (LBR)-UECE.  

 

 

 

4.4.2 Coleta de Dados 

 

4.4.2.1 Curva PV 

 

Para obtenção dos pontos da curva de pressão-volume, a pressão na traqueia foi 

elevada até 30 cmH2O em intervalos igualmente espaçados de pressão pré-estabelecidos, 

com registros dos valores de volume de platô correspondentes a essas pressões. O mesmo 

procedimento, com decrementos na pressão, foi realizado para a obtenção do ramo 

expiratório da curva. A realização desta proporciona a coleta das medidas da complacência 

estática (Cst), estimativa da capacidade inspiratória (CI) e cálculo da área da curva.  

 

4.4.2.2 Medida dos Parâmetros do Modelo de Fase Constante 

 

Para a obtenção da impedância do sistema respiratório foi aplicada uma 

perturbação “quick-prime” que consiste na imposição de um fluxo de ar com amplitude 

correspondente à soma de senóides de frequências entre 1,00 a 20,5 Hz.  A pressão e o fluxo 

obtidos a partir dessa perturbação foram utilizados para calcular a impedância do sistema 

respiratório (Zrs), que foi ajustada ao modelo de fase constante (GOMES et al., 2000). A 
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partir daí foram obtidos os valores de resistência Newtoniana (RN), resistência tecidual (G), 

elastância tecidual (H) e histeresividade (η). 

Para a realização das medidas dos parâmetros do modelo de fase constante, após a 

conexão do animal ao ventilador, este foi paralisado com brometo de pancurônio (0,5mg/kg). 

Em sequência foram transcorridos cinco minutos para acomodação do animal, verificação de 

possíveis vazamentos, obstruções, correções do posicionamento do animal em relação ao 

ventilador e confirmação de que o animal não estava realizando inspirações espontâneas. Por 

conseguinte, foram realizadas 12 perturbações quick-prime, utilizadas para determinação dos 

parâmetros do modelo de fase constante (RN, G, H e η).  

 

 

4.5 Determinação de parâmetros de dano oxidativo 

 

Os testes para avaliação do dano oxidativo foram o da determinação de 

nitrito/nitrato e de Glutationa Reduzida (GSH). 

 

4.5.1 Preparação do tecido pulmonar 

 

As amostras de tecido pulmonar foram homogeneizadas (10 vezes (w/v) 

arrefecidas com gelo, com 0,1 M de tampão fosfato (pH 7,4). Os homogenatos foram 

centrifugados a 10.000 rpm durante 15 minutos, e alíquotas dos sobrenadantes foram 

separados e usados para a determinação dos parâmetros de dano oxidativo. 

 

4.5.2 Determinação de Glutationa Reduzida (GSH) 

 

Os níveis de GSH foram quantificados com o objetivo de avaliar defesas 

endógenas contra o estresse oxidativo. Para a determinação da glutationa reduzida (γ-

glutamil-L-cisteinilglicina, GSH), o homogenato do tecido foi preparado com 0,02 M de 

EDTA. As amostras foram misturadas ao ácido tricloroacético a 50%, centrifugado (3000 

RPM, 15 min, 4ºC), 400 uL do sobrenadante foi adicionado a 800 ul de tampão Tris-HCl (0,4 

M, pH 8,9) e 20 ul de DTNB (5,5'-ditiobis- (ácido 2-nitrobenzóico). Por fim, a absorbância 

foi medida por espectrofotometria a 412 nm (UV ASYS 340, Biochrom, Cambridge, Reino 

Unido). Os resultados foram expressos em µg/g de tecido. 
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4.5.3 Ensaio de nitritos/nitratos 

 

O tecido pulmonar foi macerado em uma proporção de 50 mg em 500 µL de 

cloreto de potássio (KCl) a 1,15%. O homogenato foi centrifugado em tubos a uma rotação 

de 5.000 rpm por 20 minutos. O sobrenadante foi coletado e submetido para análise de NOx. 

A dosagem de nitrito foi obtida como um indicador da produção de óxido nítrico, por meio 

da determinação total de nitrito/nitrato (NO
2-

/NO
3-

) em tecido pulmonar. A dosagem de NO
2-

 

foi feita pelo método colorimétrico baseado na reação de Griess (GREEN et al., 1982). Para 

o experimento, 100 µL do reativo de Griess (sulfanilamida a 1%/ cloridrato de N-(1-

naftil)etilenediamina 0,1%/ ácido fosfórico a 5%/ água destilada na proporção de 1:1:1:1) foi 

adicionado a 100 µL do sobrenadante do homogenato tecidual e incubado a temperatura 

ambiente por 10 minutos. Em condições ácidas, o nitrito reage com a sulfonilamida 

formando um composto intermediário, o sal diazônico. Em seguida, esse sal reage com o N-

naftiletilenodiamina (NEED) formando um azo estável de coloração púrpura, com o pico de 

absorbância em 540nm.  

 

4.6 Avaliação da Resposta Inflamatória 

 

4.6.1 Ensaio da mieloperoxidase (MPO) 

 

Amostras de pulmão direito foram pesadas e homogeneizadas em uma solução de 

brometo de hexadeciltrimetilamônio 0,5% em tampão fosfato 50 mM (HTAB, pH 6). As 

amostras foram então centrifugadas (40.000 g, por 15 min, 4°C) para remover o material 

insolúvel. A mieloperoxidase presente no sobrenadante (0,1 mL) foi analisada por 

espectrofotometro após adição de 2,9 mL de tampão fosfato (50 mM, pH 6,0) contendo 0,167 

mg/mL de hidrocloreto de o-dianisidina e 0,0005% de peróxido de hidrogênio. A absorbância 

a 460 nm foi medida nos tempos de 0 e 5 minutos(BRADLEY et al., 1982). A diferença entre 

os valores de absorbância basal e de 5 minutos foi considerada para o cálculo das unidades de 

MPO (U) baseado na equação da reta de uma curva padrão de MPO. Os resultados foram 

expressos como U de MPO por mg de tecido. 
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4.6.2 Dosagem das citocinas do Perfil Th1 (IL-1β) & Th2(IL-4) 

 

A concentração das citocinas, em 50 uL de amostras foi determinada por ELISA 

(R&D Systems DuoSet DY406 e DY404 para camundongos, Minneapolis, MN, EUA) de 

acordo com o protocolo do fabricante e expressa em pg/g de tecido. 

 

4.7 Análise Histológica 

 

4.7.1 Análise do Escore inflamatório 

 

Nas análises histopatológicas dos tecidos pulmonares foi estabelecida uma escala 

de escores variando de 0 a 4, considerando-se o grau de comprometimento do tecido, sendo 

atribuído escore 0 ao tecido com menor comprometimento (ROCCO, 2003). 

Na presente análise, foram avaliados os aspectos inflamatórios como presença e 

intensidade do infiltrado celular, dilatação e ingurgiatmento vasculares, edema, dano tecidual 

epitelial, sendo classificados de acordo com os escores padronizados, citados à seguir: 

 

a) Escore 0:tecidosepitelial e conjuntivo íntegros; infiltrado celular ausente; 

ausência de edema na mucosa; 

b) Escore 1: tecidos epitelial e conjuntivo sem vasodilatação; infiltrado celular 

ausente ou discreto; ausência de edema na mucosa; 

c) Escore 2: ingurgitamento vascular discreto; áreas de descamação discreta do 

epitélio; infiltrado celular discreto, com maior número de células inflamatórias, 

ausência de edema na musosa; 

d) Escore 3: ingurgitamento vascular moderado; áreas de descamação moderada 

do epitélio; infiltrado celular moderado, com predomínio de eosinófilos; 

presença de edema e de eventuais alterações da mucosa; 

e) Escore 4: ingurgitamento vascular acentuado; áreas de descamação acentuada 

do epitélio, vasodilatação acentuada; infiltrado celular acentuado, com maior 

número de eosinófilos; presença de áreas de edema e alterações da mucosa. 
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4.7.2 Remodelamento Pulmonar 

 

As lâminas também foram coradas com métodos específicos para quantificação de 

fibras colágenas e sistema elástico. Para avaliação docolágeno: os tecidos foram corados em 

solução de Picrosirius (MONTES et al.,1991). Foi avaliado o escore de predomínio do 

colágeno (amarelo-vermelho tipo I/amarelo-verde tipo III) e de refringência/fibrose (1-4). 

 

4.8 Estudos in silico 

 

4.8.1 Edição da proteína 

 

Inicialmente, foram realizados a busca do modelo tridimensional da subunidade 

beta β e o domínio H-NOX (PDB: 4U99) no Banco de Dados de Proteínas – PDB 

(<https://www.rcsb.org>). Essas estruturas foram editadas no PyMOL 2.0 (Schrödinger, LLC, 

Nova York, EUA) para o acréscimo dos hidrogênios polares e remoção das moléculas de 

águas. 

 

4.8.2 Edição do composto 

 

O composto FOR811A foi desenhado no programa MarvinSketch - v17.29 da 

ChemAxon, a análise da otimização da geometria atômica, minimização de energia pelo 

Teoria do Funcional da Densidade – DFT, e ao refinamento pelo cálculo das cargas de 

Gasteiger (GASTEIGER et al., 1980) AutoDockTools 1.5.6 (MORRISet al., 1998). 

 

4.8.3 Docking molecular 

 

Para explorar os mecanismos de ligação (droga-proteína), foi utilizado o docker 

virtual de Molegro (MVD), os parâmetros de docking forma os disponíveis no MVD para 

ancoragem (MolDock: escore de ancoragem, escore de rank e escores de energia de interação) 

com exibição de informações (GRID). O modelo de encaixe teve como ponto de partida a 

detecção da cavidade na região do sitio ativo da H-NOX levando em consideração o grupo 

Heme presente na estrutura. As configurações da grade (search Space) obtiveram as seguintes 

dimensões: X: -40.03; Y: -93.35; Z: 109.28 com raio de 11 angstrom (A) para englobar tanto 

a parte distal e proximal do grupo Heme e o resíduo de cisteina (Cys141). O algoritmo 

evolucionário do MVD (número de execuções, 10; tamanho da população, 50; interação 

https://docs.chemaxon.com/display/docs/MarvinSketch+User%27s+Guide
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máxima, 2000; fator de escala, 0,50; taxa de cruzamento, 90; e configuração de terminação 

baseada em variação) foi utilizado para o benchmark. Odesempenho do programa foi 500run 

com retorno de 10 poses promissoras do composto FOR811A. A simulação foi realizada em 

um sistema de corpos rígidos para a H-NOX. 

 

4.8.4 Avaliação das interações FOR811A-proteína 

 

As filtrações dos resultados foram com base nos escore de ancoragem, escore de 

rank e escores de energia de interação, selecionadas as poses com menor energia livre de 

ligação (kcal / mol) (KITCHEN, 2004). Os átomos e os resíduos envolvidos nas interações do 

ligante com o receptor serão observados pelo PyMOL 2.0 (Schrödinger, LLC, Nova York, 

EUA), e pelo Chimera. 

 

 

 

4.9 Análise Estatística 

 

Para análise de dados, foi utilizado o software estatístico GraphPad
®
 Prism v7.0. 

Nos ensaios de mecânica pulmonar e dosescores(inflamatório, remodelamento e de lesão 

peribronquiolar) pulmonar, utilizou-se teste de variância One-Way (ANOVA) e pós-teste de 

Bonferroni. Nos ensaios de dano oxidativo e inflamatório, utilizou-se teste de variância One-

Way (ANOVA) e pós-teste de Tukey. Os resultados foram apresentados como Média ± Erro 

Padrão da Média (E.P.M.).Valores de p<0,05 foram considerados significativos para a análise.   
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Mecânica Respiratória 

 

5.1.1 Efeito redutor da área da curva PV nos animais tratados com o FOR811A 

 

O tratamento com ovoalbumina (OS) aumentou a área da curva de pressão volume 

em 35,74% em relação ao grupo controle (SS), de modo estatisticamente diferente. O 

tratamento com FOR811A nos animais asmáticos (OM) promoveu uma diminuição da curva 

pressão-volume de 23,98% quando comparados aos animais asmáticos (OS)(figura 14) (n= 9 

e n=10, respectivamente) (p<0,05), bem como,foi estatisticamente semelhante aos animais 

controles (SS) e controles tratados com FOR811A (SM) (figura 14) (n= 9 e n=10, 

respectivamente). 

 

Figura 14 - Comportamento da área da curva PV 

 

Figura 14:Área da curva Pressão-Volume em animais controle (SS), controle tratados com FOR811A (SM), 

asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± erro padrão da 

média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo pós-teste de Bonferroni.
a
p< 0,05 

(SS) vs. (OS);
b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM). 

 

 

5.1.2 Normalidade da Complacência estática (Cst) nos animais tratados com o FOR811A 

 

Os animais asmáticos (OS) obtiveram uma diminuição de 22,22% da 

complacência estática (Cst) quando comparados aos animais normais (SS) (Figura 15) (n= 9 e 
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n=10, respectivamente) (p<0,05). Contudo, os animais asmáticos tratados com FOR811A 

(OM) foram estatisticamente semelhantes aos animais normais (SS), bem como, aos animais 

normais tratados com o FOR811A (SM) (n=9, n=10 e n=9) (figura 15).  

 

Figura 15 - Comportamento da Complacência estática (Cst) 

 
 

Figura 15: Comportamento da Complacência Estática (Cst) em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS). 

 

 

5.1.3 Diminuição da Histeresividade (η)em animais tratados com FOR811A 

 

Os animais asmáticos (OS) obtiveram um aumento de 22,22% da histeresividade 

(η) em relação aos animais normais (SS) (Figura 16) (n= 10 e n= 9, respectivamente) 

(p<0,05). Todavia, o tratamento com o FOR811A nos animais asmáticos (OM) promoveu 

diminuição de 20,77% da histeresividade (η) quando comparados aos animais asmáticos 

(OS)(Figura 16) (n=10 e n=9, respectivamente) (p<0,05).  Entretanto, não houve diferenças 

estatísticas entre os animais tratados com o FOR811A sadios e asmáticos (SM e OM) quando 

comparados aos animais controles (SS) (figura 16) (n=10, n=9 e n=9, respectivamente). 
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Figura 16 - Comportamento da Histeresividade(η) 

 

Figura 16: Comportamento da Histeresividade(η) em animais controle (SS), controle tratados com FOR811A 

(SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± erro padrão da 

média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni.
a
p< 0,05 (SS) 

vs. (OS);
b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM). 

 

5.1.4 Normalidade da Capacidade Inspiratória (CI) nos animais tratados com o 

FOR811A 

 

Os animais asmáticos (OS) obtiveram uma diminuição de 23,46% da capacidade 

inspiratória (CI) em relação aos animais controle (SS) (Figura 17) (n=10 e n=9, 

respectivamente) (p<0,05). Todavia, não houve diferenças estatísticas entre os animais 

tratados com o FOR811A sadios e asmáticos (SM e OM) quando comparados aos animais 

controles (SS) (figura 17) (n=10, n= 9 e n=9, respectivamente).   
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Figura 17 - Comportamento da Capacidade inspiratória (CI)  

 

 

Figura 17: Comportamento da Capacidade Inspiratória (CI) em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
p< 0,05 (SS) vs. OS). 

 

 

5.1.5 Diminuição da Resistência Tecidual (G) nos animais tratados com FOR811A 

 

O tratamento com ovoalbumina aumentou a resistência tecidual em animais 

asmáticos (OS) em 44,84%, comparados ao grupo controle(SS). FOR811A nos animais 

asmáticos (OM) promoveu uma diminuição da resistência tecidual (G) de 39,24% quando 

comparados aos animais asmáticos (OS) (figura 18) (n=9 e n=10, respectivamente) (p<0,05). 

Entretanto, não houve diferenças estatísticas entre os animais tratados com o FOR811A 

sadios e asmáticos (SM e OM) quando comparados aos animais controles (SS) (figura 18) 

(n=10, n=9 e n=9, respectivamente).   
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Figura 18 - Comportamento da Resistência tecidual (G) 

 

Figura 18: Comportamento da Resistência Tecidual (G) em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
 p< 0,05 (SS) vs. (OS)

; b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM). 

 

 

5.1.6 Diminuição da Resistência das Vias Aéreas (RN) em animais tratados com 

FOR811A 

 

O tratamento com ovoalbumina aumentou a resisencia das vias aéreas de animais 

asmáticos (OS) em 37,50%, comparados aos animais controle (p<0,05). O tratamento com 

FOR811A nos animais asmáticos (OM) promoveu uma diminuição da resistência das vias 

aéreas (RN) de 33,33% quando comparados aos animais asmáticos (OS) (Figura 19) (n= 9 e 

n=10, respectivamente) (p<0,05). Todavia, não houve diferenças estatísticas entre os animais 

tratados com o FOR811A sadios e asmáticos (SM e OM) quando comparados aos animais 

controles (SS) (figura 19) (n=10, n=9 e n=9, respectivamente).   
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Figura 19 - Comportamento da Resistência de vias aéreas (RN) 

 
 

Figura 19: Comportamento da Resistência de vias aéreas (RN )em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS)

; b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM);  

 

5.1.7 Diminuição da Elastância Tecidual (H) nos animais tratados com FOR811A 

 

O tratamento com ovoalbumina aumentou a elastância tecidual em 29,81%nos 

animais asmáticos (OS), em comparação aos animais controle (SS). O tratamento com 

FOR811A nos animais asmáticos (OM) promoveu uma diminuição da elastância tecidual(H) 

de 22,87% quando comparados aos animais asmáticos (OS) (figura 20) (n=9 e n=10, 

respectivamente) (p<0,05). Contudo, não houve diferenças estatísticas entre os animais 

tratados com o FOR811A sadios e asmáticos (SM e OM) quando comparados aos animais 

controles (SS) (figura 20) (n=10, n= 9 e n=9, respectivamente).   
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Figura 20 - Comportamento da Elastância tecidual (H) 

 
Figura 20: Comportamento da Elastância tecidual (H)em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS);

b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM). 

 

 

 

5.5 Efeitos do FOR811A sobre o dano oxidativo 

 

 5.5.1 Efeito do FOR811A sobre os níveis de glutationa reduzida (GSH) tecidual pulmonar 

 

O tratamento com FOR811A não induziu aumento dos níveis de Glutationa 

reduzida (GSH) quando comparamos, entre si, as médias dos 4 grupos (SS, SM, OS e OM), 

respectivamente (1354,0 ±557,90 µcg/g tecido pulmonar vs.2297,0± 672,90µcg/g tecido 

pulmonar vs.1526,0±360,8 µcg/g tecido pulmonar vs.1292,0 ± 373,0µcg/g  tecido pulmonar) 

(figura 21) (n= 6, para cada grupo). Portanto, não houve diferenças estatísticas nos níveis de 

GSH em tecido pulmonar nos grupos estudados. 
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Figura 21- Efeito do FOR811A nos níveis de GSH na asma. 

 

 
Figura 21: Efeito do FOR811A nos níveis de GSH na asma. Os dados estão expressos como média ± erro 

padrão da médiaem µcg/g tecido pulmonar para n=6.A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA 

seguida pelo pós-teste de Bonferroni. p< 0,05. 

 

 

5.5.2 Efeito do FOR811A sobre os níveis de Nitrito/Nitrato 

 

O tratamento com ovoalbumina aumentou os níveis de nitrito/nitrato em 47,55% 

nos animais asmáticos (OM) em comparação aos animais controle (SS)(SS, 632,6 ± 13,56 

nM/mg tecido vs OM, 1205 ± 41,30 nM/mg tecido).O tratamento com FOR811A diminuiu os 

níveis de nitrito/nitratoem 57,78% nos animais asmáticos tratados com FOR811A em 

comparação aos aniamis asmáticos tratados com salina (OS, 1205 ± 41,30nM/mg tecido vs 

OM, 569 ± 62,71 nM/mg tecido).FOR811A em animais controle também aumentou os nives 

de nitrito/nitrato, em 29,22%, comparados à animais controle. 
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Figura 22- Efeito do FOR811A nos níveis de nitrito/nitrato na asma 

 

Figura 22: Efeito do FOR811A nos níveis de nitrito/nitrato na asma. Os dados estão expressos como média ± 

erro padrão da média emnM/g tecido pulmonar para n=6. A análise estatística foi realizada por One-Way 

ANOVA seguida pelo pós-teste de Bonferroni. p< 0,05.
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS);

 b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM).

d
 p<0,05 

(SS) vs. (SM). 

 
 

 

 

5.6Avaliação da Resposta Inflamatória 

 

5.6.1Ensaio da mieloperoxidase (MPO) 

 

A expressão de mieloperoxidase foi aumentada com o tratamento de 

ovoalbumina, assim com pelo tratamento com FOR811A. A expressão da atividade da (MPO) 

nos grupostratados com o FOR811A (SM) e(OM), respectivamente (23,30±3,93 U/min/mg de 

tecido pulmonar), e (25,05± 3,39 U/min/mg de tecido pulmonar), foi aumentada em 

comparação ao grupo controle (6,685 ± 1,872 U/min/mg de tecido pulmonar) (figura 23) 

.Entretanto, não houve diferença estatística entre os animais asmáticos (OS)quando 

comparados aos asmáticos tratados com o FOR811A (OM). 
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Figura 23– Expressão da atividade da mieloperoxidase (MPO) em tecido pulmonar 

 

Figura 23:Expressão da atividade da mieloperoxidase (MPO) em tecido pulmonarem animais controle (SS), 

controle tratados com FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados 

expressos como média ± erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida 

pelo teste de Bonferroni.
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS); 

c
 p< 0,05 (SS) vs. (OM).

d
 p< 0,05 (SS) vs. (SM). 

 

 

 

5.6.2 Perfil Th2 (IL-4) 

 

O tratamento com ovoalbumina nos animais asmáticos aumentou os níveis de IL-

4 em 65,42%, quando comparados aos animais controle (figura 24) (p<0,05).O tratamento 

com FOR811A diminuiu estatisticamente os níveis de IL-4 em 84,24%%, quando 

comparados aos animais asmáticos. Os animais asmáticos tratados com FOR811A não 

diferiram estatisticamente quando comparadods aos animais controles tratados com salina. 

Portanto, o grupo de animais asmáticos (OS) obteve níveis elevados de IL-4 em relação aos 

demais grupos que, entre si, não diferiram estatisticamente, e FOR811A foi capaz de diminuir 

os níveis de interleucina 4  em condições de asma. 
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Figura 24- Níveis de IL-4 em tecido pulmonar de camundongos 

 

Figura 24: Níveis de IL-4 em tecido pulmonar de camundongos de animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de 

Bonferroni.
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS); 

b
 p< 0,05 (OS) vs. (OM). 

 

 

 

5.6.3 Perfil Th1(IL-1β) 

 

O tratamento com ovoalbumina aumentou os níveis de IL-1β nos animais 

asmáticos, em comparação aos animais controle. O grupo de animais asmáticos (OS) obteve 

aumento dos níveis de (IL-1β)em relação ao grupo dos animais controle (SS)(28,06± 

2,23pg/mg tecidovs. 14,13 ±1,35 pg/mg tecido) (figura 25) (p<0,05).O tratamento com 

FOR811A foi capaz de diminuir em 31,32% os níveis de IL-1β  , em comparação aos animais 

asmáticos (OM, 19,27 ± 2,15 pg/mg tecido vs OS, 28,06 ±2,23 pg/mg tecido)(figura 25) (n= 

6, para cada grupo). 
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Figura 25 - Níveis de IL-1βem tecido pulmonar de camundongos 

 

Figura 25: Níveis de IL-1β em tecido pulmonar de camundongosde animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
p< 0,05 (SS) vs. (OS); 

b
p< 0,05 (OS) vs. (OM). 

 

 

 

5.6Interação com o resíduo de cisteína da GCs 

 

Dosdois planos geométricos explorada ao grupo Heme a porção distal e porção 

proximal, observou que o FOR811A alcançou uma maior interação com a porção distal do 

grupo Heme com baixa perturbação ao sistema (figura 26). 
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Figura 26 - Interação do composto FOR811A na porção distal do grupo Heme evidenciando 

o resíduo (Cis141) e (His103) da H-NOX na porção proximal 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Assim, as características observadas como investigação de conformações de 

ligação, tipo de interações, resíduos envolvidos na estabilização do sistema, estudos 

mecanísticos e a elucidação de alterações conformacionais da enzima alvo no complexo 

(FOR811A- H-NOX), demonstram que quando a H-NOX no estado inativo, o MolDock 

score foi de 119.282, rank score de 1993.62 e score de interação de -1.0376. Dessa forma, no 

raio de 6 (Å) foi definido a presença de seis aminoácidos (Ile5; Phe69; Gly70; Leu73; Leu77; 

Leu145) realizando interação estérica, com o destaque do resíduo (Cys141) realizando 

interação de hidrogênio com átomos ID N:17, N49 a 1.34 (Å) (figura 27). 
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Figura 27 - Interação do FOR811A com a H-NOX demonstrando a interação de hidrogênio 

feita pela cisteína na posição 141 do complexo a 1.34 (Å) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

5.7Análise do Escore inflamatório 

 

 

A partir de uma avaliação semiquantitativa do infiltrado inflamatório celular no 

tecido pulmonar, obteve-se o grau de inflamação e lesão peribronquiolar pulmonar dos grupos 

estudados (SS, SM, OS e OM).  

O tratamento com ovoalbumina modificou nos animais asmáticos (OS) os escores 

de infiltrado inflamatório, de 66,24 % em relação ao grupo controle (SS) (figura 28) (n=10 e 

n=10, respectivamente) (p<0,05). Vale salientar que,os animais tratados com o FOR811A 

(SM) foi semelhante estatitiscamente ao grupo supracitado(figura 28) (n=10 e n=9, 

respectivamente).O tratamento com FOR811A não diminui significativamente os escores de 

inflamação pulmonar em comparação à aniamis asmáticos, adiqurindo diferença estatística 

quando comparado aos aniamis controles. Quanto à lesão peribronquiolar, nãohouve 

diferenças estatísticas entre os grupos (SS, SM, OS e OM) quanto à presença e gravidade de 

lesão peribronquiolar pulmonar (figura 29) (n= 9, n=10, n=10 e n=9, respectivamente). 
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Figura 28 - Escore de Inflamação Pulmonar 

 

 
 

Figura 28: Escore de Inflamação Pulmonar em animais controle (SS), controle tratados com FOR811A (SM), 

asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± erro padrão da 

média. A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni. 
a
p< 0,05 (SS) 

vs. (OS).
 b 

p< 0,05 (SS) vs. (OM). 

 

Figura 29- Escore de Lesão Peribronquiolar Pulmonar 

 

 
Figura 29: Escore de Lesão Peribronquiolar Pulmonar em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média.  A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de 

Bonferroni. p< 0,05. 
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5.8Análise do Escore de remodelamento pulmonar 

 

 

A partir de uma avaliação semiquantitativa do colágeno no tecido pulmonar, 

obteve-se o grau de refringência/ fibrose e de predomínio do colágeno (amarelo-vermelho 

tipo I / amarelo-verde tipo III) dos grupos estudados (SS, SM, OS e OM) (figura 30).  

Vale salientar que, não houve diferenças estatísticas entre os grupos (SS, SM, OS 

e OM) quantoà análise do grau de refringência/fibrose (figura 31) (n=9, n=10, n=10 e n=9, 

respectivamente). Todavia, o tipo de colágeno predominante nos grupos estudados foi o 

amarelo-vermelho tipo I. No entanto, quando comparados entre si, o nível de predominância 

destecolágeno foi semelhante em todos os grupos (SS, SM, OS e OM) (figura 32) (n= 9, n= 

10, n=10 e n=9, respectivamente). 

 

Figura 30- Análise Histológica de Tecido Pulmonar corado com Picrossirius  

 

 

 

 
 

Figura 30:Fotomicrografias utilizadas para avaliação semiquantitativa do colágeno no parênquima pulmonar 

capturadas ao microscópio óptico de luz polarizada (aumento de 40x).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS SM 

OM OS 
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Figura 31- Escore do Grau de Refringência/Fibrose (1-4) 

 

 
 

Figura 31: Escore do Grau de Refringência/Fibrose (1-4) em animais controle (SS), controle tratados com 

FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). Dados expressos como média ± 

erro padrão da média.  A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA seguida pelo teste de 

Bonferroni. p< 0,05. 

 

 

 

Figura 32- Predomínio do colágeno (amarelo-vermelho tipo I/ amarelo -verde tipo III) 
 

 

 

 
 

Figura 32: Escore do Predomínio do colágeno (amarelo-vermelho tipo I/ amarelo-verde tipo III) em animais 

controle (SS), controle tratados com FOR811A (SM), asmáticos (OS) e asmáticos tratados com FOR811A (OM). 

Dados expressos como média ± erro padrão da média.  A análise estatística foi realizada por One-Way ANOVA 

seguida pelo teste de Bonferroni. p< 0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Existem alguns modelos experimentais de asma brônquica, sendo os camundongos 

mais amplamente utilizados por apresentarem uma resposta alérgica que se assemelha em 

certos aspectos a asma humana, incluindo resposta de fase aguda e de fase tardia. Nosso estudo 

é baseado na sensibilização sistêmica de proteína antigênica (OVA) e subseqüente desafio por 

inalação, utilizando o método anteriormente descrito por (MISAKAet al., 2009; DENG et 

al.,2013).Utilizando este modelo, investigamos o efeitoanti-asmático do FOR811A em pulmões 

de camundongos swiss. 

A asma causa inflamação e hiperresponsividade das vias aéreas, hipersecreção de 

muco e um aumento significativo da resistência do sistema respiratório (MIYABARA et al., 

1998). Por se tratar de uma doença crônica, um dos objetivos do tratamento é prevenir a 

limitação crônica ao fluxo aéreo (GINA, 2017). Sabendo-se que, o NO, através da ativação da 

GCs e subsequente produção de GMPc age na regulação do tônus vascular/brônquico, 

modulação de condições inflamatórias e exerce uma função protetora contra a 

broncoconstricção excessiva. E que, devido as limitações do NO de origem endógena (meia-

vida curta), compostos capazes de modular a via NO/GCs/GMPc são valiosos agentes 

terapêuticos. Foi realizado este estudo, onde o FOR811A, composto doador de NO, foi 

utilizado no tratamento de animais asmáticos(OM) e sadios (SM).  

No estudo da mecânica pulmonar, em relação aos parâmetros obtidos através 

domodelo de fase constante, foi observado um aumento significante nos valores da curva PV, 

complacência estática (Cst), capacidade inspiratória (CI), resistência  de vias aéreas(RN), 

resistência tecidual (G), elastância tecidual (H) e histeresividade (η) no grupo asmático (OS) 

em relação ao grupo controle (SS). Não obstante, foi observado um aumento significante nos 

valores da curva PV, resistênciade vias aéreas (RN), resistência Newtoniana (RN), resistência 

tecidual (G),elastância tecidual (H) e histeresividade (η) no grupo asmático (OS) em relação ao 

grupo asmático tratado com FOR811A(OM). E, finalmente, em relação aos grupos sadios 

tratado com salina (SS) e com FOR811A(SM), não houve diferenças estatísticas nos 

parâmetros supracitados. 

A resistência Newtoniana (RN) tem sido utilizada como uma boa estimativa da 

resistência total das vias aéreas (BATES, 2009). A contratilidade de musculatura lisa das vias 

aéreas contribui para o aumento da resistência das vias aéreas observado na asma 

(KIM;HOQUE;HAI, 2004), pois a musculatura lisa destas vias tem efeito no controle do 

calibre das vias aéreas, sendo susceptível a disfunções na musculatura, contribuindo, assim, 



72 

 

para a patogênese da asma. Dessa forma, os valores significantemente maiores obtidos no 

grupo asmático (OS) representam maior estreitamento, e, ou, aumento na rigidez do músculo 

liso das vias aéreas(figura 19). Em contraponto, os animais asmáticos tratados com FOR811A 

(OM) obtiveram uma diminuição expressiva de (RN) similar às encontradas nos grupos (SS e 

SM) (figura 19). Sendo a resistência Newtoniana (RN) o parâmetro utilizado para verificar essa 

resistência das vias aéreas. 

Na asma, há uma redução do recolhimento elástico do pulmão e rompimento de 

fibras. Por conseguinte, a destruição de anexos alveolares, levando a uma limitação do fluxo 

aéreo, que acarreta um aumento da resistência das vias aéreas. De forma que, o aprisionamento 

de ar e a nova morfologia pulmonar, atuam reduzindo a superfície disponível para a troca 

gasosa (SAETTA et al., 2001) e (ISHIZAWA et al., 2004). Portanto, a diminuição da 

resistência Newtoniana (RN) promovida pelo FOR811A, visualizada em (OM)(figura 19), 

demonstra manutenção da arquitetura pulmonar e relaxamento do músculo liso 

traqueobrônquico.   

A resistência tecidual (G) e elastância tecidual (H) estão relacionadas às 

propriedades intrínsecas do tecido, e a análise desses parâmetros não é tão simples quanto à 

resistência Newtoniana (RN). Existem várias hipóteses para explicar suas mudanças, uma delas 

é devido à alteração das propriedades reológicas do tecido (BATES, 2009). Outra maneira seria 

através da influência que o estreitamento das vias aéreas tem sobre estes parâmetros, 

estreitamento que poderia resultar em uma distorção do parênquima pulmonar com fechamento 

de pequenas vias aéreas, constituindo um pulmão efetivamente menor com uma elastância 

tecidual (H) proporcionalmente maior (WAGERS et al., 2004).  

A resistência tecidual (G) reflete a dissipação de energia viscosa no tecido 

pulmonar, parâmetro que também é alterado devido à distorção do parênquima pulmonar que 

ocorre quando as vias aéreas se contraem (WAGERS et al., 2004).Pois a musculatura lisa 

destas vias tem efeito no controle do calibre das vias aéreas, sendo susceptível a disfunções na 

musculatura, contribuindo, assim, para a patogênese da asma. Portanto, em animais asmáticos 

(OS) é esperado um aumento significante dos valores (G) e (H), já que houve aumento no 

parâmetro relacionado à resistência das vias aéreas (RN) e em animais que obtiveram uma 

diminuição neste parâmetro possuam menores valores de (G) e (H). Dessa forma, os animais do 

grupo asmático tratados com FOR811A (OM) obtiveram valores de (G) e (H) estatisticamente 

menores que do grupo (OS) e similares aos dos animais sadios (SS e SM) (figuras 18 e 20).   

Com relação ao parâmetro histeresividade (η), como descrito anteriormente, este é 

calculado a partir da relação entre (G)e (H), e seu valor cresce à medida que o pulmão se torna 
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mecanicamente heterogêneo, com isso a histeresividade(η) pode ser usada como um indicativo 

de heterogeneidade ventilatória. Logo, em animais asmáticos (OS), este parâmetro estará 

aumentado e normal em animais sadios (SS). Haja vista que, os valores de (G) e (H) e, por 

conseguinte, de histeresividade (η),do grupo (OM), são similares estatisticamente aos dos 

grupos (SS) e (SM),podemos concluir que o FOR811A reduziu a heterogeneidade pulmonar e a 

atelectasia observada nos animais asmáticos (OS) (figura 16).   

Os parâmetros da complacência estática (Cst) e da estimativa da capacidade 

inspiratória (CI), obtidos através da realização da curva PV, são calculados a partir da equação 

de Salazar e Knowles (1964), esta equação é utilizada apenas para ajuste na metade superior do 

ramo expiratório da curva PV. A diminuição do parâmetro(Cst) é reflexo do aumento da 

elastância tecidual (H) encontrado em (OS), porém diminuído nos demais grupos (OM, SS, 

SM) (figura 15). 

A diminuição da capacidade inspiratória (CI) está coerente com o efetivo 

enrijecimento do tecido pulmonar indicado pelo aumento de (H) visto em (OS) e diminuído em 

(OM, SM,SS). Desse modo, o aumento da área da curva PV supramencionado em (OS), é 

explicado pelas alterações na distribuição do surfactante na superfície alveolar e associado à 

presença de edema alveolar presente nesses animais e, diminuído nos animais tratados com 

FOR811A(OM, SM) e controle(SS) (figura 17).  

Em animais asmáticos o aumento da capacidade residual funcional derivado da 

hiperinsuflação altera a mecânica respiratória e retifica o diafragma. Esse posicionamento do 

diafragma resulta em desvantagem mecânica, que pode ser inferida pela redução na força dos 

músculos respiratórios (OLIVEIRA et al.,2012). Todavia, o maior esforço respiratório 

combinado com a possível redução da função dos músculos respiratórios, secundário a 

hiperinsuflação, aumenta o risco de fadiga dos músculos respiratórios que é uma causa 

importante de dispneia e insuficiência respiratória(RODRIGUES, 2000; PEREZet al., 

1996).Portanto, a asma leva a uma significativa perda de força e massa da musculatura 

respiratória. Desta forma, o grupo(OS) obteve aumento dos valores de complacência estática 

(Cst), capacidade inspiratória (CI), resistênciade vias aéreas(RN ), resistência tecidual (G), 

elastância tecidual (H) e histeresividade (η) em relação ao grupo controle (SS) e aos demais 

(SM e OM), corroborando com o supracitado. No entanto, os grupos que receberam o 

FOR811A obtiveram os valores de complacência estática (Cst), capacidade inspiratória (CI), 

resistênciade vias aéreas(RN), resistência tecidual (G), elastância tecidual (H) e histeresividade 

(η) similares aos do grupo controle (SS).  Este fato deve-se,possivelmente,a ativação da GCs na 

porção cisteína e a liberação do NO promovida pelo FOR811A (figuras 26 e 27).  
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É sabido que o NO pode controlar a proliferação e a diferenciação das células 

musculares através da ativação da GCs e, consequente, aumento dos níveis de GMPc. 

Entretanto, o NO também pode controlar esses eventos através de um mecanismo independente 

que está sendo estudado atualmente, a formação dos S-nitrosotióis que são capazes de modular 

a formação das fibras musculares.Nessa conformidade,o relaxamento dos músculos lisos 

bronquiolares e esqueléticos do arcabouço torácico, responsáveis pelos movimentos de 

inspiração e expiração, estariam envolvidos na melhora dos parâmetros da mecânica pulmonar 

observados nos animais tratados com o FOR811A (SM e OM). Vale salientar que, estes dois 

mecanismos, atuam de forma independente (YAMASHITAet al., 2017).  

Em suma, os animais que receberam o FOR811A (OM e SM) obtiveram 

parâmetros mecânico-pulmonares melhores do que os encontrados em animais asmáticos (OS) 

e similares aos de animais normais (SS). 

A (MPO) é uma hemeproteína eenzima pró-inflamatória mais abundante estocada 

nos grânulos azurófilos de neutrófilos (PULLI et al., 2013), sendo considerada um marcador 

indireto da migração celular (KLEBANOFF, 2005). Na asma, é observado um aumento de sua 

atividade (MONTESEIRIM et al., 2009). Fato este visualizado no grupo de animais asmáticos 

(OS) (figura 23). Portanto, o aumento da expressão da atividade da (MPO) no grupo (OS) 

comparado ao grupo controle (SS) sinaliza processo inflamatório, bem como, o aumentode 

(MPO) observado, também, no grupo (SM e OM) (figura 23). Este aumento se dá em 

proporção direta ao número de neutrófilos infiltrados no tecido, sendo este índice utilizado 

como de migração leucocitária (MARUYAMA; LINDHOLM; STENVINKEL, 2004). 

Os níveis de IL-1β foram maiores nos grupos (OS e OM) quando comparados aos 

grupos (SS e SM)(figura 25). Estes dados estão diretamente interligados aos níveis, 

aumentados, encontrados de (MPO) nos grupos (OS e OM) (figura 23). Pois, a IL-1β ativa 

neutrófilos (FINK & NORMAN, 1997). Portanto, seus níveis elevados justificam o aumento da 

atividade neutrofílica observada através do aumento de (MPO). 

Do exposto, se conclui que o FOR811A não foi capaz de diminuir os danos 

oxidativos e lesão inflamatória causadas pela asma.  

O nitrito é frequentemente usado como marcador do NO, pois em solução aquosa, o 

NO reage com o oxigênio molecular e se acumula no plasma/soro como íons nitrito (NO
-
2) e 

nitrato (NO
-
3) (FAGO; JENSEN, 2015). Desta forma, os níveis teciduais de nitrito e nitrato são 

indicativos da formação de NO e ONOO
-
. Na asma os níveis de NO encontram-se aumentados, 

pois o processo inflamatório leva a ativação da iNOS (HAMID et al.,1993) consequente 
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formação de NO
- 
e NO

+
 (RICCIARDOLO et al., 2004) e esses radicais modulam tanto a função 

pulmonar como a patogenia de algumas doenças pulmonares (BARNES et al., 2010) (figura 7). 

Em altas concentrações, os nitritos produzem alterações indesejáveis nos 

componentes celulares, como lipídios, proteínas e DNA(PRUNICKI et al., 2018). De acordo 

com Gouveia-Júnior (2017), o FOR811A é um composto de rutênio que, assim como o 

nitroprussiato de sódio, tem um grupo nitrosil (NO
+
) em sua estrutura. Por conseguinte, o grupo 

nitrosil é quimicamente diferente do NO radicalar, mas funciona como um precursor de NO. 

Desse modo, hipotetizamos que o FOR811A não reduziu os níveis de nitrito/nitrato por 

aumentar a biodisponibilidade de NO no tecido pulmonar (figura 22). Nos grupos estudados 

(SS, SM, OS e OM), não foi visualizada diferença estatística dos níveis de nitrito/nitrato (figura 

22). No entanto, o aumento desses níveis, também, está correlacionado ao estresse oxidativo 

produzido pelos macrófagos e neutrófilos, pela combinação com reativos de oxigênio 

intermediários no fagolisossomo, corroborando com o aumento de (MPO) e IL-1 β 

supramencionados (HART; TAPPING, 2012).  

O GSH atua como um neutralizador de radicais livres (SHIRIN et al., 2001) e pode 

demonstrar padrões diferentes de resposta frente ao estresse oxidativo, dependendo do tempo 

de exposição. A exposição ao estresse oxidativo leva a um rápido consumo de tióis em 

inúmeros processos, como peroxidação, conjugação, glutatiolação e neutralização, e 

posteriormente, como uma resposta adaptativa, há um aumento na produção destes compostos.  

O desequilíbrio entre as substâncias antioxidantes e a produção de compostos 

oxidativos é denominado estresse oxidativo (PRUNICKI et al., 2018). Em nosso estudo, a 

relação entre os níveis de nitrito/nitrato foi maior do que o efeito protetivo do (GSH) (figura 

21). Portanto, o FOR811A não foi capaz de proteger o tecido pulmonar, totalmente, dos danos 

oxidativos existentes na asma.  

Assim, o estresse oxidativo nas vias aéreas asmáticas pode contribuir para a 

broncodilatação deficiente secundária à redução da expressão da GCs e, também, pela oxidação 

da cisteína que, anula, a ativação máxima da GCs via interação NOcisteína (FERNHOFF et al., 

2009). 

A ativação da GCs pelo NO se dá pela ruptura da histidina no plano proximal com a 

ligação com o ferro (IGNARRO et al., 1982). Porém, estudos recentes demonstraram na 

bactéria Shewanella oneidensis que, o resíduo de cisteína, participa da ativação da GCs (GUO 

et al., 2017). De acordo com os resultados obtidos através de docking molecular, o FOR811A 

interagiu com a GCs na porção distal do grupo Heme, especificamente, no resíduo (Cys141) 

(figuras 26 e 27). De modo que, os animais tratados com o FOR811A, obtiveram uma 
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diminuição significativa da inflamação alérgica pulmonar. Embora, não se tenha observado, na 

análise histopatológica semiquantitativa, uma diminuição efetiva do processo de 

remodelamento e do processo inflamatório (figuras 28, 29, 30 e 31). 

A principal característica fisiopatogênica da asma é a inflamação brônquica, 

resultante de um amplo e complexo espectro de interações entre células inflamatórias, 

mediadores e células estruturais das vias aéreas. Ela está presente em todos os pacientes 

asmáticos, inclusive naqueles com asma de início recente, nas formas leves da doença e mesmo 

entre os assintomáticos(KUMARI; DASH; SINGH, 2015). 

Através da interação de alérgenos ambientais com determinadas células é instaladaa 

resposta inflamatória, fazendo parte o sistema imunológico, mais especificamente os linfócitos 

Th2. Estes linfócitos produzem citocinas responsáveis pelo início e manutenção do processo 

inflamatório, sendo a interleucina 4 (IL-4) importante no aumento da atração de eosinófilos e 

consequente produção de anticorpos imunoglobulina E (IgE) (HOGAN, 2007).  

A IL -4, também, éfundamental na polarização Th2: inicia a diferenciação de Th0 

para Th2 e promove a produção de IL -5, IL -9, IL -13, CCL17 e eotaxinas; é um fator de 

proliferação de linfócitos B, de diferenciação em plasmócitos, de produção de anticorpos e de 

mudança de classe para IgE; e, ao induzir IL -5 e eotaxinas, contribui para o recrutamento de 

eosinófilos para os tecidos (LAMBRECHT , 2014; GANDHI, 2016). O seu aumento foi 

observado no grupo de animais asmáticos (OS) em relação aos demais grupos (SS, SM e OM) 

que, entre si, não diferiram estatisticamente (figura 24).Aliados aos dados encontrados nos 

experimentos concernentes à mecânica pulmonar, onde a resistência tecidual e das vias aéreas 

estavam significantemente diminuídas, estes dados corroboram que há uma ligação entre a 

diminuição dos níveis de IL-4 e a diminuição dos índices de resistividade observados. Pois, a 

IL-4 é uma das reponsáveis diretas pelo aumento desses índices através de suas açõessobre as 

células epiteliais, induzindo a produção de muco, hiperplasia globular e hiperresponsividade 

brônquica (PAUL; ZHU, 2010). 

Além do que,no processo inflamatório da asma, os principais mediadores 

próinflamatórios e broncoconstritores são derivados de mastócitos e eosinófilos, sendo os 

principais moduladores do tônus das vias aéreas na asma (BRUNTON, CHABNER, 

KNOLLMANN, 2012; GOLAN, 2009). De forma que, a diminuição observada nos níveis de 

IL-4 nos animais asmáticos tratados com o FOR811A (OM) leva diretamente à diminuição 

dareatividade brônquica relacionada a estímulos alérgicos. 
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Portanto, nossos resultados corroboram com o estudo de Toward et al. (2004), que 

observaram a redução da hiperreatividade brônquica das vias aéreas e atenuação de resposta 

inflamatória alérgica devido a ativação da GCs e, consequente, aumento dos níveis de GMPc. 

O GMPc é resultante da conversão do nucleotídeo GTP pela enzima GCs 

(MURAD, 2006; DERBYSHIRE ; MARLETTA, 2012). Tem função de segundo mensageiro, 

participando da sinalização e regulação de muitos aspectos funcionais celulares. Além do 

clássico papel regulador do relaxamento da musculatura lisa e do tônus vascular, está envolvido 

na regulação da expressão de selectina-P e do recrutamento de leucócitos em camundongos 

(AHLUWALIA et al., 2014), bem como diminuição da broncoconstrição, infiltração 

eosinofílica induzida por antígenos e geração local de citocinas (TURNER et al., 1996; 

UNDERWOOD et al., 1994). 

Hipotetiza-se que,o efeito anti-asmático do FOR811A, foi possívelmente através de 

sua ação na GCs, aumentando os níveis de GMPc. Este aumento diminuiu a resposta alérgica 

de perfil Th2 mediada. Desta forma, acarretou uma diminuição de mediadores alérgicos, 

degranulação e criação de EROs,levando ao relaxamento do músculo liso das vias aéreas. Não 

obstante, o GMPc interagiu, também, diretamente nas células do músculo liso das vias aéreas 

causando seu relaxamento. De forma que, as ações supramencionadas levaram a melhora 

observadanos parâmetros de mecânica pulmonar.  
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com o observado, em nosso estudo, o FOR811A não teve ação anti-

inflamatória na asma, pois os parâmetros supracitados concernentes ao dano oxidativo e escore 

inflamatório foram insuficientes quando comparados os grupos (OM e SM) aos grupos (SS e 

OS), bem como não diminuiu o remodelamento observado na asma. Contudo,o FOR811A 

conduziu ao relaxamento da musculatura lisa brônquica, como observado nos parâmetros de 

mecânica pulmonar, acarretando uma melhora no quadro de insuficiência respiratória 

visualizada no grupo (OM) quando comparado ao (OS). Todavia, os níveis de IL-4 foram 

reduzidos com o tratamento agudo com o FOR811A, demonstrando uma diminuição do quadro 

inflamatório alérgico observado em (OS) quando comparado a (OM), corroborando com os 

dados obtidos na mecânica pulmonar.Portanto, a ação do composto de rutênio estudado 

(FOR811A) demonstrou efeito protetivo na asma através do seu potencial de relaxamento da 

musculatura lisa e diminuição do quadro alérgico, possivelmente devido a sua ação na GCs, 

porção cisteina, sugerida pelo docking molecular. 
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