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Objetivo: A resposta inflamatória exacerbada é um mecanismo importante da lesão 

pulmonar aguda (LPA) induzida por endotoxemia. A atenuação da inflamação é 

crucial para a sobrevivência de pacientes críticos. Metotrexato (MTX) associado à 

nanopartículas lipídicas (LDE) aumenta inúmeras vezes a captação celular, 

conferindo alta eficácia terapêutica e baixa toxicidade. A LDE-MTX apresentou 

poderoso efeito anti-inflamatório na artrite reumatóide, nas lesões ateroscleróticas 

e no infarto agudo do miocárdio. O objetivo do presente estudo foi investigar se o 

tratamento com LDE-MTX pode atenuar o processo inflamatório em ratos 

endotoxêmicos com LPA.  

Métodos: Ratos Wistar receberam 2 injeções de LPS (10mg/kg, i.p.), administradas 

com um intervalo de 24h. Os animais foram alocados em um grupo controle (CT), 

sem indução de sepse e tratamento, e em 3 grupos induzidos à inflamação por LPS: 

LPS, tratados apenas com LDE; MTX, tratados com MTX em sua formulação 

comercial; e LDE-MTX, tratados com LDE-MTX. O tratamento ocorreu 1h após a 2ª 

dose de LPS na dose de 1mg/Kg (i.p.). 24h após o tratamento, os pulmões foram 

coletados para análise de expressão proteica por Western blot. 

Resultados: O tratamento com LDE-MTX foi capaz de diminuir a expressão dos 

marcadores pró-apoptóticos caspase 3 e BAX/Bcl-2, do fator pró-inflamatório CD68 

(marcador de macrófagos) e do TNF-α, em comparação ao grupo LPS. No grupo 

LPS, comparado ao grupo CT, a expressão proteica dos marcadores pró-

angiogênese (CD31) diminuiu e a dos marcadores antiangiogênese (angiostatina) 



aumentou, assim como a do marcador de hipóxia celular (HIF-2α). O tratamento 

com LDE-MTX corrigiu essas alterações, de forma que a expressão de CD31, 

angiostatina e HIF-2α não foi diferente entre LDE-MTX e CT. Houve   maior 

expressão dos receptores de adenosina A1 e A2b no grupo LDE-MTX em 

comparação ao LPS, sugerindo que o tratamento com LDE-MTX contribuiu para 

aumento da biodisponibilidade da adenosina intracelular. É importante ressaltar que 

o tratamento com o MTX comercial não teve efeitos significantes sobre nenhum dos 

parâmetros analisados. 

Conclusão: Nos animais com LPA, o tratamento com LDE-MTX promoveu efeitos 

anti-inflamatórios, pró-angiogênicos e anti-apoptóticos. Esses efeitos podem ser 

atribuídos à ação modulatória da medicação sobre a biodisponibilidade da 

adenosina.  


