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EBV Virus de Epstein-Barr
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LSD Last Significance Difference

MAS Mouse antibody specific
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Introdução 1

INTRODUÇÃO

1. Aspectos Gerais

Existem muitos tipos de artrite humana, mas a maioria dos modelos

experimentais criados visa estudar um tipo particular de poli-artrite crônica. A artrite

reumatóide (AR) 6, sem dúvida, a mais investigada dentre as artropatias

inflamatórias, em virtude da sua alta incidência e prevalência (ZVEIFLER, 1993;

HARRIS, 1997), permanecendo, entretanto, interrogações sobre os fatores

etiológicos e patogênicos implicados no seu aparecimento. Uma vez que a AR não

surge espontaneamente em animais, pouco se conhece sobre os eventos

imunológicos críticos que precipitam e mantêm esta condição de sinovite inflamatória

crônica, em humanos (BRAHN, 1991).

A exemplo de outras patologias, a utilização de modelos experimentais

que mimetizem os achados da AR ét uma alternativa válida para a compreensão da

fisiopatologia e, visando a busca de novos tratamentos que possam alterar seu curso

evolutivo. BRANH (1991) afirmou que, apesar das criticas ao emprego de roedores

no estudo da artrite, os experimentos com estes animais são ainda os mais usados,

por reproduzirem, de perto, as características patogênicas, clinicas e morfológicas

da AR e por permitirem testar uma imensa variedade de agentes indutores, a baixo

custo.

0 espectro dos modelos experimentais de artrite pode ser dividido em

vários grupos, entre os quais pode-se citar os que empregam microrganismos
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viáveis, componentes microbianos, injeções sistêmicas de preparados microbianos

em óleo mineral, injeções articulares de agentes químicos, agentes físicos, injeções

de antígenos em animais sensibilizados, dentre outros (HEYMER, SPANEL &

HAFERKAMP, 1982).

Segundo OLIVER & BRAHN (1996), os modelos animais, apesar de

apenas se aproximarem da doença humana na sua forma completa, devem, dentro

do possível, fornecer informações criticas sobre os aspectos histopatológioas,

biomoleculares e genéticos de auto-imunidade e, para serem considerados ideais,

devem mostrar as características apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Características de um modelo experimental ideal para estudo da AR.

• Achados clínicos, patológicos e radiológicos similares aos da AR e com poucas
manifestações sistêmicas;

• Mínimos achados de artrite não reumatoide;

• Susceptibilidade fácil de indução da artrite em cepas de animais que sejam
facilmente manuseados e, preferivelmente, com pouco custo operacional;

• Confiabilidade quanto ao inicio, à gravidade e it incidência da doença;

• Reprodutibilidade da artrite em prazo curto para permitir rápidos protocolos
experimentais;

• Resposta aos agentes terapêuticos mimetizando a AR;

• Parâmetros de atividade da doença e da função imune similares aos da AR e que
sejam realmente mensuráveis.

Fonte : OLIVER & BRAHN (1996)
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HEYMER et al. (1982) consideraram que apesar de não existir um modelo

experimental que plenamente se superponha à AR, deve-se advogar que os

modelos experimentais são relevantes ao seu estudo, não por mostrarem uma

completa identificação etiopatogênica cOnl a enfermidade humana mas,

primordialmente, por permitirem um paralelismo comparativo com certas

características fisiopatológicas, clinicas e morfológicas.

• Artrite reumat6ide (AR)

A AR é uma doença inflamatória sistêmica que cursa com uma

poliartropatia não supurativa, de caráter simétrico, com erosão e destruição óssea e

evolução crônica (THE AMERICAN, 1988). No curso da enfermidade há proliferação

sinovial com agressão à cartilagem articular e erosão do osso sub-condral, o que

determina o caráter incapacitante da moléstia (HARRIS Jr., 1990).

Segundo ZVEIFLER (1993), cerca de 0,3 a 1,5 % da população mundial é

afetada pela AR e a doença compromete todas as raças e grupos étnicos,

predomina no sexo feminino, com um pico de incidência entre as quarta e sexta

décadas e pode ocorrer em qualquer idade, aumentando sua prevalência com o

avançar dos anos. Sua etiologia permanece obscura e, apesar dos progressos no

seu tratamento, o desconhecimento da sua etiopatogenia dificulta o encontro de uma

terapêutica que possa alterar, de uma forma definitiva, o seu curso evolutivo

(HARRIS, 1997).

Há indícios muito fortes de que a auto-imunidade participe como um fator

primordial no seu caráter crônico e na sua progressão. STASNY, em 1978,
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descreveu uma alta freqüência de pacientes com AR em associação com os

ntigenos da classe It do complexo maior de histocompatibilidade (MHC), entre os

quais o haplótipo HLA-DRw4, que seria o mais comum (ZVAIFLER, 1993) e também

o mais relacionado 6 gravidade da doença (CALIM, ELSWOOD & KLOUDA,1989).

0 fator responsável pela reação inflamatória em indivíduos geneticamente

redispostos continua sem ser elucidado. Embora não se tenha ainda conseguido

mplicar um agente infeccioso na indução da AR, várias tentativas foram feitas nesse

ntido, destacando-se o virus de Epstein-Barr (EBV) como o mais relevante,

arecendo, segundo SEWELL & TRENTHAM (1993), até o momento, ser o maior

suspeito. Supostamente, o EBV e o coldgeno tipo II (CII) teriam epitopos comuns e

ma reação imunológica dirigida contra o EBV poderia afetar a cartilagem articular,

ca em CII (ROSENBERG, 1994). A deposição de imunocomplexos na membrana

Movie! e na cartilagem articular de pacientes com AR, apesar de não ser

considerada como fator etiológico, poderia desencadear a seqüência de eventos

flamatórios que culminariam com o dano articular (HARRIS Jr., 1990).

Patogenia e histopatologia da AR

HOUGH Jr. (1993) considerou a presença de três elementos patológicos

na AR que, embora sejam totalmente interligados e continuos, podem ser analisados

individualmente: (1) a exsudação; (2) a infiltração celular e (3) o desenvolvimento do

tecido de granulação.

Segundo esse autor, na fase de exsudação, o achado de grande número

de polimorfonucleares neutrófilos (PMNs), no fluido sinovial, seria virtualmente uma
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constante. De acordo com HARRIS Jr. (1990), no entanto, não há uma correlação

importante entre o exsudato do liquido com infiltrado de PMNs da membrana

sinovial. No liquido sinovial, os PMNs constituem 75 a 85% do total de células e,

livres no fluido ou em justaposição à cartilagem articular, exercem atividade

fagocitária que estimula a síntese de proteinases, liberação de radicais livres de

oxigênio e a oxidação do ácido aracclônico (ZVAIFLER, 1993).

No espaço articular os PMNs ligam-se a complexos imunes e os

fagocitam, resultando na produção de prostaglandina-2 (PGE-2) e leucotrieno,

desgranulação de PMNs e formação de metabolitos do oxigênio, entre eles o oxido

nítrico (ON). Outras células tais como condrocitos e macrófagos são hábeis de

sintetizar o ON (ROCHA, 1995). Para SHIMAZU et al. (1993), o alto peso molecular

do ácido hialurônico (AH) inibe a fagocitose e a quimiotaxia de PMNs e, in vitro, este

age como um potente inibidor da liberação dos proteoglicanos (PGs) da cartilagem.

Os PMNs não apresentam capacidade de produzir hialuronidase,

entretanto, superoxido e outros metabolitos do oxigênio são capazes de degradar o

AH do liquido sinovial a fragmentos menores, reduzindo sua viscosidade. 0 AH,

degradado pelo ON, toma-se susceptivel a degradações posteriores pela ação de

outras enzimas e sua perda libera a ação dos fatores mediadores da inflamação

(GREENWALD & MOI, 1980; SCHENCK et at, 1995).

Os PMNs, aderentes à superfície articular, liberam seu conteúdo

diretamente contra a cartilagem, com ativação de elastase e catepsina G, que agem,

de modo sinérgico, na degradação de PGs. Os condrócitos também apresentam

capacidade de síntese de coldgeno, PGs e colagenase ativa, além de produção de

ON. Este, por sua vez, é sintetizado por influência de citocinas, principalmente
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interleucina-1 (IL-1) e Fator de necrose tumoral alfa (TNF-a), tanto pelos condrócitos

como pelos sinoviócitos, PMNs, células endoteliais e macrófagos durante a resposta

inflamatória (ZVAIFLER, 1993; ROCHA, 1995). 0 ON pode participar do dano

tissular através de seus efeitos citostáticos e citotóxicos (MONGADA & HIGGS,

1993; SCHENK et al., 1995; ROCHA, 1995).

As alterações intra-articulares da AR, na fase aguda, segundo HOUGH Jr.

(1993), seriam de difícil documentação; a sinóvia mostraria edema e congestão na

sua superfície interna, principalmente nas regiões marginais da cartilagem articular,

responsáveis pelo derrame liquido na cavidade articular, com áreas focais de

descamação e de necrose na sua superfície e extrusão de fibrina, seguidos pela

exsudação de PMNs no liquido sinovial e pela proliferação de células de

revestimento macrofágicas (células sinoviais tipo l).

HARRIS Jr. (1990) afirmou que, desde o inicio da lesão, há evidências de

um papel importante dos linfócitos T na sinovite reumatóide. Células apresentadoras

de antígeno com receptores da classe II do MHC seriam as primeiras envolvidas e,

precocemente, os linfácitos T seriam recrutados e iniciariam a resposta imune,

tomando-se as células dominantes, tanto no interstício sinovial, como nos tecidos

periarticulares. Os produtos derivados dos macrófagos gerariam a resposta

inflamatória (ZVEIFLER, 1993).

COOPER et al. (1981) consideraram os infiltrados linf6ides como

importantes marcadores da AR. HOUGH Jr. (1993) referiu que estes seriam

pequenos linfócitos que se dispõem de modo difuso na superfície articular, em torno

de pequenos vasos, ou constituindo agregados linfóides que, com o progredir da

doença, podem formar verdadeiros folículos com centros germinativos.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Introdução 7

Apesar de as evidências apontarem para uma resposta imunológica

humoral, uma vez que cerca de 80% dos portadores da doença apresentam auto-

anticorpos para a porção Fc de IgG autóloga (fator reumatóide), predominam, no

infiltrado, os linfócitos T, estando os linfócitos T auxiliares CD4+ em disposição

perivenular e os linfócitos T supressores CD8+ nas áreas de infiltração difusa,

próximos da superfície sinovial (KUROSAKA & ZIFF, 1983; ZIFF, 1988). Segundo

ISOMAKI et al. (1999), os linfócitos T helper sinoviais de pacientes com AR

diferenciam-se no fenótipo 1 (Th1).

ZVAIFLER (1993) afirmou que os plasmócitos, responsáveis pela síntese

local do fator reumatóide, podem ser vistos também, em fases mais avançadas.

Embora os linfócitos B e plasmócitos sejam células pouco representadas, a sinóvia

reumatóide contém grande quantidade de imunoglobulinas, um achado que, para

este autor, sugere, fortemente, a presença de grande número destas células.

Macrófagos tissulares expressando antigenos DR e células gigantes multinudeadas

podem ser vistos no infiltrado (IGUCHI, KUROSAKA, ZIFF, 1986; LIAO & HAYNES,

1995). De acordo com COOPER et al. (1981), a presença de Khemigranulomas" na

sinóvia seria substancialmente patognomônica da AR, muito embora estes não

sejam encontrados com freqüência.

Segundo ZIFF (1983), toda essa reação inflamatória seria acompanhada

por proliferação de fibroblastos e de pequenos vasos sangüíneos, constituindo um

tecido de granulação responsável pelo espessamento sinovial, com áreas focais de

desgarramento das células de revestimento, extrusão de fibrina na superfície e

formação do pannus.
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De acordo com HOUGH Jr. (1993), as células sinoviais de revestimento

tomam-se hiperplásicas e dispostas em paliçada perpendicular à superfície, que

adquire um aspecto viloso, principalmente nas vizinhanças da cartilagem articular. A

hiperplasia de células sinoviais e a reação inflamatória, segundo NAWROCKI et al.

(1994), lesariam a epífise, com erosões ocorrendo em regiões próximas a áreas não

recobertas pela cartilagem articular, havendo também osteólise da córtex, e

reabsorção óssea.

De acordo com ZVAIFLER (1993), as alterações destrutivas são mais

evidentes na junção com a sinóvia, zona de contato com o pannus. A lesão seria

caracterizada pela ativação dos condrócitos e reabsorção da matriz, sob a ação de

citocinas ai sintetizadas (NOURI, PANAY!, GOODMAN, 1994). A habilidade de

degradar os componentes da matriz da cartilagem requer também a atividade de

enzimas proteolíticas (NAWROCKI et al. 1994).

Várias dtocinas têm sido implicadas na *lase da artrite experimental

(BRENNAN, 1994; van den BERG, 1994; ROCHA, 1994; ARNER et al., 1995) e na

AR em humanos (GUERNE, 1988; ZIFF, 1988; BENSOUYAD, 1990; SEWELL &

TRENAM, 1993). Os linfócitos T CD4+ sensibilizados, os linfócitos B ativados e,

particularmente, os macrófagos, produzem, nos tecidos articulares e sinoviais, uma

grande variedade de citocinas, incluindo IL-1, interleucina-2 (IL-2), IL-3, IL-4, IL-6,

TNF-a e interferom-gama (IFN-y), fator estimulador de colônias de granulócitos e

macrófagos (GM-CSF) e fator transformador de crescimento-beta (TGF-13).

Simultaneamente, os PMNs, recrutados ao local da agressão, e os sinoviócitos,

estimulados a proliferar, sintetizam proteases e elastases que favorecem

destruição tissular (van den BERG et al., 1994; NAWROCKI et al., 1994).
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As citocinas IL-1 e TNF-a foram as mais exaustivamente estudadas e os

resultados dessas pesquisas sugerem fortemente que elas participariam na

patogênese da AR (SAXNE et al., 1988; NOURI, et al., 1994) e de alguns tipos de

artrite experimental (ARNER et al., 1995; van den BERG et al., 1994; van de LOO et

al., 1995; ROCHA et al., 1997; RIBEIRO et al., 1999). Embora os antagonistas da IL-

1 não sejam eficazes na prevenção da artrite induzida por antigeno intra-articular,

parecem suprimir a ocorrência e a intensidade da fase aguda de artrite induzida por

colágeno (AIC) (BRENNAN, 1994) e por zymosan (Zy) (GEGOUT, et al., 1994).

Anticorpos específicos para IL-1 também suprimem a incidência e a gravidade da

AIC (van den BERG et al., 1994). A IL-1 também se acha presente em altas

concentrações na AR, derivada dos macrofagos e condrácitos (NOURI et al.,1994).

0 fluido sinovial da AR contém altos níveis de IL-6, TNF-a e TGF-I3 . Este

último 6 o mais potente fator quimiothico para PMNs até agora conhecido, o que

sugere sua grande importância na inflamação observada na AR (MIOSSEC et al.,

1990). Segundo esses autores, a IL-4 parece estar envolvida na fase inicial da AR,

quando os linfocitos T ainda não estão sob o controle de fatores reguladores, tais

como o TGF-0.

MIOSSEC et al. (1990) foram incapazes de demonstrar níveis

significantes de IL-4 na AR e ainda consideraram estes achados como consistentes

com uma falha das células sinoviais em produzir esta citocina ex vivo, em parte

relacionada com atividade inibidora do TGF-I3. E sabido que a síntese de IL-4 6

essencial à ativação de células B produtoras de IgE e, portanto, fundamental na

patogenia da hipersensibilidade tipo I (CHER & MOSMANN, 1987), o que não ocorre
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na AR que, segundo ISOMAKI et al. (1999), tem a imunidade celular envolvida na

reação sinovial crônica, com participação dos linfácitos Th1.

E também conhecido que os fibroblastos isolados do pannus da sinóvia

humana são capazes de sintetizar três metaloproteinases neutras, MMP-1, MMP-2 e

MMP-3, correspondendo à colagenase, à gelatinase e à estromelisina que, juntas,

são capazes de degradar as macromoléculas da cartilagem, ou seja, o colágeno e

os PGs (SAUS et al., 1988; NAWROCKI et al., 1994). Essas enzimas também são

produzidas pelos condrácitos. As grandes lacunas que se formam em torno dos

condrácitos, na cartilagem de pacientes com AR, são uma prova de que tais células

são também envolvidas na destruição da matriz (HARRIS Jr., 1990).

No Quadro 2, é feito um resumo da patogenia da AR, com uma breve

correlação entre as substâncias sintetizadas pelas células que participam do

processo inflamatório e a morfologia da sinóvia, nas suas diversas fases.
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Quadro 2. Patogenia da AR

PATOGENIA DA AR

FASES CÉLULAS PRODUTOS MORFOLOGIA DA SINOVIA

EXSUDATIVA

PMNs no liquido
sinovial

PGE-2
Leucotrieno B4, ON

Elastase, Catepsina G

Edema, congestão
Derrame de liquido

Degradação dos PGs

PMNs
Sinoviócitos

Células endoteliais

Macrófagos

Linfikitos T CD4+

Condriticitos
Fibroblastos

Catepsina G, Elastase

ON

VEGF

FGF

Colagenase
Metaloproteinases

(Degradação do AH e
perda de PGs)

Areas focais de descarnação e
necrose

Extrustio de fibrina
Hiperplasia de sinoviikitos de

revestimento

Angiogênese

Fendas na cartilagem Ounção com
a sin6via)

Destruição da cartilagem

INFILTRAÇÃO
CELULAR

Linfácitos T
Células

apresentadoras de
antigeno

(receptores da
classe II do HLA)

Linfácitos B

Citocinas pro-inflamatórias
(IL-1, TNF-a)

Imunidade celular
(Linfificitos T CD4+)

Imunidade humoral (Fator
reumatóide)

Linfácitos
Agregados linfddes
Foliculos linthides

Macr6fagos
Células gigantes multinudeadas

Poucos plasmócitos

TECIDO DE
GRANULAÇÃO

Linf6citos T CD4+
Macrófagos
Fibroblastos

Citocinas
IL-1, IL-3, IL-4, IL-6, IL-10,

PANNUS
Fibrose

CSF-GM, TGF-13, TNF-a,
IL-2 e IFN-y
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• Glicosaminoglicanos (GAGs)

0 comportamento dos GAGs na evolução da AR pode fornecer dados

relacionados à patogenia da doença. Os GAGs, pela definição feita por Meyer, são

polissacarideos formados por unidades alternadas de hexosamina e açúcar não

nitrogenado, unidas por ligações glicosidicas (MEYER, 19381 apud JERONIMO,

1994). As hidroxilas das unidades monossacaridicas podem estar substituidas por

carboxilas e/ou esteres de sulfato, permitindo, então, a classificação dos GAGs em:

• Policarboxilados: ácido hialurônico (AH)

• Polissulfatados: queratam sulfato (QS)

• Policarboxissulfatados: condroitim 4-sulfato (CS-4), condroitim 6-sulfato (CS-6),

dermatam sulfato (DS), heparam sulfato (HS) e heparina (Hep).

Com exceção do AH, os GAGs encontram-se covalentemente ligados a

proteínas, formando os PGs. Os GAGs policarboxissulfatados podem ser

classificados em dois grupos: (1) distribuição tecido especifica (CS, DS e HS); (2)

distribuição irregular (Hep) (JERONIMO, 1994).

Segundo NADER & DIETRICH (1989) a Hap é o único GAG intracelular e

está presente em grânulos de mast6citos e em tecidos onde estas células são vistas

em maior abundância, nos tecidos mais expostos ao meio externo.

Os demais GAGs sulfatados (HS, CS e DS) acham-se em proporções

relativamente constantes nos diversos tecidos, onde apresentam uma distribuição

MEYER, K — The chemestry and biology of mucopolysaccharides and glycoproteins. Cold Spring Hatbor Syrup.
Quaid Biol. 6:91, 1938.
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tecido especifica. Os CS representam 10% da percentagem do peso seco de

cartilagens (DIETRICH et al., 1983).

0 CS-6 é o principal GAG da cartilagem articular adulta e há correlação

entre sua variação estrutural e diversas patologias articulares (MICHELACCI,

LAREDO, DIETRICH, 1981). 0 CS-4 é mais característico da cartilagem em

crescimento e visto em patologias que envolvem hiperplasia e neoplasia de células

cartilaginosas (MOURAO & DIETRICH, 1973).

Foi comprovado um menor grau de suifatação dos GAGs sulfatados

produzidos por células de algumas neoplasias sólidas malignas (JERÔNIMO, 1994)

e SOARES, em 1999, demonstrou uma maior quantidade de CS em linfócitos de

leucemia linfocitica crônica humana.

Os HS acham-se presentes universalmente nos tecidos, como

componentes das membranas citoplasmáticas, parecendo atuar como polímeros nas

interações entre células (DIETRICH, NADER, STRAUS, 1983).

Os DS são componentes predominantes dos tecidos conjuntivos densos,

tais como pele e tendão. Estudos mostraram a presença de PGs de DS em

cartilagens articulares de mamíferos, com variações associadas com o seu

envelhecimento e correlacionadas com a manutenção da rede de fibras colágenas

(SAMPAIO et al., 1988).

Os GAGs polissulfatados (QS) acham-se presentes na córnea (QS tipo I)

e na cartilagem (QS tipo II). 0 QS tipo II compõe parte dos GAGs presentes em

cartilagem articular adulta e não é detectado em cartilagem de recém-nascidos

(MICHELACCI et al., 1981).
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0 AH é um GAG que tanto pode compor a matriz orgânica da cartilagem,

como pode estar isolado, sendo identificado no liquido sinovial normal, contribuindo

para sua viscosidade característica. A matriz orgânica da cartilagem articular, além

do componente colágeno, é formada por uma rede de PGs e AH, que contribuem

para lhe fornecer resistência e elasticidade. 0 AH, um GAG não sulfatado, acha-se

amplamente distribuído nos tecidos humanos e, juntamente com as fibras de

colágeno e PGs, serve de suporte à matriz extracelular, exercendo um papel

fundamental na estrutura da cartilagem. Suas possíveis funções seriam a formação

de barreira contra fluxo de água, participação na pressão coloidosmática, exclusão

de outras macromoléculas; através da regulação da distribuição e o transporte de

proteínas plasmáticas para as células; e formação de grandes agregados quando se

encontra unido aos agrecans (ALSTON-SMITH, 1992).

A quantificação dos GAGs na cartilagem e no liquido sinovial tem sido

utilizada como índice precoce de lesão articular em modelos experimentais e em

pacientes portadores de AR (BENSOUYAD et al., 1990).

• Modelos experimentais de artrite

Historicamente, os modelos animais têm fornecido informações úteis para

a elucidação de mecanismos de lesão celular e dos fenômenos de reparação

envolvidos nas doenças inflamatórias articulares e na AR, em particular. Vários

parâmetros podem ser avaliados, tais como resposta flogistica inicial (edema de

partes moles peri-articulares, febre), perda espontânea da atividade locomotora,

transformações tissulares através de exame microscópico, estudo citológico do
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liquido sinovial, análise bioquímica do conteúdo articular e dosagens dos GAGs da

cartilagem patelar, dentre outros (HEYMER et al., 1982; BFtAHN, 1991; OLIVER &

BRAHN,1996).

Com relação à histopatologia da artrite experimental, KRUIJSEN, van den

BERG, van de PUTTE, em 1983, realizaram uma detalhada descrição de alterações

ocorridas nas estruturas peri-articulares, incluindo cápsula fibrosa, ligamentos, osso e

tecido muscular, em secções de articulações de camundongos submetidos a artrite

induzida por soro-albumina bovina (SAB).

A artrite tem sido induzida em animais por várias substâncias, tais como

adjuvantes, fragmentos de parede celular estreptocócica, CII, retrovirus, lactobacilos,

micoplasma, micobactérias, dentre outros (HEYMER et al., 1982; BRAHN, 1991).

Alguns modelos experimentais serão destacados a seguir, com algumas

considerações gerais a respeito de cada um deles.

• Artrite por Adjuvante (AAd)

0 modelo de Md é o mais clássico, o mais usado e foi originalmente

descrito por STOERK et al. em 19543, e por PEARSON em 1956 (apud CHANG,

PEARSON, ABE., 1980).

3 STOERK, H.D.; BIELINSKL T.C.8i BUDZILOVICH, T. — Chronic polyarthitis in rats injected with spleen in adjuvants

(abstract). Am. J. Paola 30:616, 1954.

4 PEARSON, am. - Development of arthritis, periarthritis, and periostitis in rats given adjuvants. Proc. Soc. Exp.

Eliot Mod. 91:95, 1956.
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A AAd s6 pode ser desencadeada em apenas algumas cepas de ratos,

não funcionando em ratos da raga Wistar sendo, deste modo, um modelo que

demonstra uma susceptibilidade ligada à raga, o que não acontece com a AR

humana. Nesse modelo, não há predileção por sexo e não ocorrem períodos de

remissão ou recidiva (BRAHN, 1991).

CHANG et al. (1980) consideraram que a AAd desenvolve-se dentro de

11 a 12 dias e torna-se bem estabelecida em torno de 16 dias após a imunização,

geralmente induzida por injeção intradérmica de uma suspensão em óleo de

Mycobacterium tuberculosis mortos pelo calor. Também referiram que no adjuvante

de Freund completo, pode-se empregar o Mycobacterium tuberculosis ou o

Mycobacterium butyricum, muito embora possam ser usados extratos da parede

celular livre de proteínas, componentes lipidicos cerosos micobacterianos ou

adjuvantes sintéticos como o CP-20961.

Em secções histológicas, a AAd é caracterizada por reação inflamatória

formada por leucócitos PMNs e por linfácitos, com formação do pannus . A reação

inflamatória evolui com erosão da cartilagem e do osso sub-condral levando

posteriormente a uma anquilose. Esse tipo de artrite pode ser transferido a outro

receptor através de linfácitos singetnicos, parecendo ser dependente de célula T.

Linfacitos T indutores (CD4+) são os responsáveis pela indução da artrite, muito

embora células T expressando receptor yg (CD4 e CD8 negativas) possam também

estar envolvidas (BRAHN,1991).

Uma restrição a esse modelo de artrite é a impossibilidade de

determinação do inicio da inflamação, o que dificulta a interpretação da resposta a

fármacos empregados no seu bloqueio ou tratamento, não se podendo, deste modo,
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caracterizar o papel da droga testada como sendo o de um agente profilático ou

terapêutico, não surgindo imediatamente com a indução (CHANG et al.,1980).

• Artrite induzida por Antígeno (AA)

Outro modelo experimental bastante estudado é o da PA, também

denominada de Artrite Alérgica Experimental (FOX & GLYN, 197e, apud

FERNANDES, 1986).

Esse modelo foi descrito originalmente por DUMONDE & GLYNN (1962),

consistindo em sensibilização prévia do animal a um antígeno, com posterior indução

de artrite por injeção intra-articular da substância antigênica. Vários antigenos têm

sido empregados, geralmente de natureza protéica, tais como SAB (COOKE et al.,

1972; COOKE & JASIN, 1972; KRUIJSEN, et al., 1983; FERNANDES, 1986), ovo-

albumina (CONSDEN et al., 1971), albumina humana (HOLLISTER Jr. & MANNIK,

1974) e haptenos ligados a proteínas (MÉNARD & DEMERS, 1977).

No modelo de AA, o animal mais comumente empregado tem sido o

coelho, dado o tamanho de suas articulações, o que permite a coleta de maior

quantidade de fluido sinovial a ser estudado. Apresenta as desvantagens de ser um

experimento mais oneroso do que aqueles realizados em ratos e emprega um

animal cuja imunologia é bem menos conhecida (GALL & GALL, 1980).

COOKE et al. (1972) afirmaram que nesse modelo poderia ser

determinado o inicio preciso da artrite, não existindo reação sistêmica. Mostra

5 FOX, A. & GLYNN, L.E. — Is persisting antigen responsible for the chronicity of experimental allergic arthritis? Mn.

Rheum. Dis. 38:34-38, 1977.
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algumas similaridades com a doença reumat6ide, tais como a presença de depósitos

de imunocomplexos e complemento nos tecidos avasculares. Nele, também foram

demonstradas produção de anticorpos anti-colágeno (KRESINA et al., 1985), síntese

de anticorpos na membrana sinovial (JASIN & ZIFF, 1969), e presença do fator

reumatáide (HEYMER et al., 1982).

MÉNARD & DEMERS (1977) consideraram a AA como uma reação de

Arthus localizada na articulação. Segundo FERNANDES (1986), por haver uma

resposta com participação da imunidade humoral, capaz de causar uma reação

inflamatória aguda, a AA evolui com curta duração, não tomando-se crônica, ou seja,

não há participação da imunidade do tipo celular.

Nesse modelo há perda de PGs da cartilagem articular, comprovada pelo

grande aumento de GAGs sulfatados no liquido sinovial nas fases iniciais,

declinando aos 14 dias, embora haja depleção persistente de PGs ao nível da

cartilagem (PETTIPHER, et al., 1989).

• Artrite induzida por Colágeno (AC)

A AC if) outro modelo desenvolvido e bastante empregado nos estudos de

artrite experimental. Foi criado por TRENTHAM et al., em 1978, sendo produzido por

injeções intradérmicas de CII, emulsificado em adjuvante incompleto de Freund.

0 inicio da artrite 6 abrupto, em tomo do 16° dia após a imunização e,

dentro de duas semanas, há desenvolvimento de franca anquilose das juntas

(BRAHN,1991), e o leucotrieno B4 parece exercer papel critico na produção da
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fite (GRIFFITHS et al., 1995). As células T parecem ser as responsáveis pela

ndução da artrite e há susceptibilidade ligada ao MHC, tanto em camundongos

(WOOLEY et al., 1983) como em ratos (GRIFFITHS et al., 1981). Essa

susceptibilidade à doença, regida pelo MHC, torna tal modelo limitado e restringe o

desenvolvimento de pesquisas em animais usualmente disponíveis em laboratórios.

Como o CII é primariamente encontrado em cartilagem hialina, há

fenômenos sistêmicos com desenvolvimento de efeitos extra-articulares, como

policondrite (CREMER et al., 1981) e disfunção auditiva/vestibular (Y00 et al.,

1983). Outra desvantagem 6 a dificuldade de obtenção do material intra-articular do

animal, para a preparação do auto-antigeno, pela sua exiguidade. Como o antígeno

6 inoculado por injeção parenteral, incorporado ao adjuvante de Freund, foi aventada

a possibilidade deste último participar da patogênese da artrite (HEYMER et al.,

1982).

0 grande valor desse modelo, no entanto, 6 que nele é empregado um

auto-antígeno que, pelo menos teoricamente, poderia agir simulando a AR humana,

uma vez que o CII também deve participar do processo dessa doença

(ROSEMBERG, 1994).

• Artrite induzida por lmunocomplexos (Al)

Uma vez que a AA 6, na verdade, um modelo de rent) de Arthus e

considerando-se que a deposição de imunocomplexos é um evento fisiopatológico

importante na AR, tentou-se empregar um modelo de reação de Arthus passiva
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reversa visando o estudo do papel dos imunocomplexos no desencadeamento de

sinovite (De SHAZO et al, 1972).

Nesse modelo, ratos, sem predileção de cepa, sac) submetidos à injeção

intra-articular de um anticorpo, tal como o anti-SAB, seguida da injeção sistêmica de

SAB. Como a injeção sistêmica é em quantidade bem superior à de anticorpos,

formam-se imunocomplexos, por conta do excesso de antigen° (ROCHA et al.,

1994; ROCHA, ANDRADE, JANCAR, 1996; ROCHA et al.,1997).

Segundo ROCHA et al. (1997), à imunofluorescancia, sac) detectados

complexos antígeno-anticorpo (SAB/anti-SAB) na sinovia dos animais submetidos

artrite, ao passo que nos animais controle, que recebem apenas o anticorpo intra-

articular e o veiculo por via sistêmica, isso não ocorre. Foi demonstrado influxo

celular significativo para a cavidade articular desses animais, e observou-se a

liberação de eicosandiides (PGE2, tromboxano e leucotrieno B4), além de síntese de

TNF-a. A migração celular nesse modelo foi demonstrada como sendo dependente

da liberação de leucotrieno B4, fator ativador de plaquetas e tromboxano,
evidenciando o carater multimediado do fenômeno.

0 fato de não haver cronicidade inflamatória no modelo, limita o seu uso,
embora permita dissecar um dos componentes da etiopatogenia da AR (ROCHA et
al., 1997).
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Outros modelos experimentais de artrite

Outros modelos experimentais mais sofisticados, recentemente

desenvolvidos, prometem uma forma rápida na elucidação da patogênese da AR.

Um deles emprega ratos com imunodeficiência combinada severa, capazes de

tolerar tecidos humanos transplantados (VLADUTIU, 1993) e outro usa ratos F1

transgênicos (DBA/1x8CA), que expressam moléculas CD4 humanas e alelos

M81.0401 para susceptibilidade à AR (HOURI & O'SULLIVAN, 1995). Tais

modelos exigem tecnologia avançada, nem sempre acessível e de alto custo

operacional.

Artrite induzida por Zymosan (AZy)

Zy 6 um polissacarideo derivado da parede do fungo Saccharomyces

cerevisiae, uma substância indutora de fenômenos flogisticos sistêmicos, largamente

empregada em estudos farmacológicos (KEYSTONE, et al., 1977; SCHALWIJK et

al., 1985; GADD & GIGLER, 1991).

SCHORLEMMER et al., em 1977, introduzindo partículas de Zy em meio

de cultura de macrófagos, demonstraram que estas eram rapidamente fagocitadas e

a ingestão era seguida de uma seletiva liberação de N-acetil-O-D-glucosaminidase,

uma enzima lisossewnica, sem haver morte celular, comprovada pela ausência de

perda detectável de lactato desidrogenase no meio. Para esses autores, as enzimas

liberadas de macrófagos seriam capazes de ativar a via alternada do complemento,

provocando a quebra da fração C3 do complemento, gerando C3b, na ausência de
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outros constituintes plasmáticos. A resposta vascular 4 ativação do complemento por

Zy, em ratos, embora inicialmente pouco conhecida (KONNO et al., 1985)

dependeria, principalmente, da liberação do fator ativador de plaquetas (PAF) e

liberação de ON, e haveria participação da desgranulação de mastócitos (ROSSI,

1997)

DAMAS (1991) referiu que Zy seria capaz de causar, quando injetado por

via endovenosa em ratos, redução da atividade hemolitica do complemento sérico,

leucopenia, trombocitopenia, redução da pressão arterial sanguínea, elevação do

hematócrito e edema no local da inoculação.

Segundo ROSSI (1997), quando a inoculação é feita por via intra-

peritoneal, Zy induz a um choque não séptico, com intensa hipotensão e sinais de

doença sistémica, com significative perda de peso e alto índice de mortalidade. Há

leucocitose no exsudato peritoneal e elevação de níveis de nitritos e nitratos tanto no

liquido peritoneal como no plasma, sugerindo uma superprodução do ON nítrico, no

desencadear da peritonite e dos fenômenos vasculares.

GEGOUT et al. (1994) consideraram que Zy teria também a propriedade

de induzir inflamação quando injetado na articulação de ratos, camundongos e

coelhos, com uma subaguda e persistente proliferação da sinóvia e degradação da

cartilagem, reproduzindo a maioria dos achados da AR.

Parece haver uma típica resposta mononuclear à desgranulação de

mastócitos e à produção de eicosan6ides por leucócitos PMNs e macrófagos. Zy

induziria a liberação de enzimas lisossômicas dos macrófagos e à produção de IL-1

por macrófagos e PMNs (van de LOO et al., 1995). Assim, têm-se manifestações

que parecem combinar um processo PGE2 dependente (dor, edema, febre) com
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efeitos agressivos à cartilagem articular relacionados com produção de IL-1

(GEGOUT, 1995; van de LOO et al., 1995).

Na Ply, diferente da artrite induzida por outros antigenos, não é

observada significante supressão da atividade mitc5tica da medula óssea adjacente

inflamação e também ha uma menor aposição de osso A partir do periásteo,

mostrando que este modelo resulta em menores efeitos sistêmicos e pouco dano

aos tecidos peri-articulares (SCHALWIJK et al., 1985).

GEGOUT et al. (1995), entretanto, consideraram que o emprego do Zy em

experimentos visando reprodução de artrite é muito pouco descrito na literatura.

Essa artrite experimental tem sido pouco detalhada, principalmente no que diz

respeito A cronologia de seus aspectos histológicos e imunológicos e A sua

correlação histoquimica e bioquímica relacionada com os GAGs.

As referências à Ply (KEYSTONE et al., 1977; SCHALKW1JK et al.,1984;

FOLLIARD & TERLAIN,1988; GEGOUT et al.,1994; GEGOUT et al., 1995, van de

LOO, 1995), sob o ponto de vista histopatológico, salientaram a presença de uma

resposta inflamatória crônica que progrediria para a formação do pannus As custas

de uma reação celular nem sempre citada como granulomatosa e, além disto, a

distribuição e a quantificação das células envolvidas, bem como a demonstração da

angiogènese não foram bem definidas em termos quantitativos. A caracterização

imunológica das células participantes da reação inflamatória também não foi, até

então, enfocada.

KEYSTONE et al., em 1977, descreveram um detalhado modelo de Ply

em ratos, com documentação fotográfica microscópica que demonstrou a evolução

da lesão tissular. Os autores, entretanto, empregaram, para mensuração da
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intensidade da inflamação, uma avaliação subjetiva em graus, numa escala de 0 a 3,

de acordo com a proporção da densidade celular do infiltrado inflamatório, sem a

caracterização dos tipos celulares envolvidos. A hiperplasia das células do

revestimento sinovial também foi medida com os mesmos parâmetros. A

celularidade do exsudato dentro do espaço articular e a formação do pannus foram

referidas apenas como presentes ou não.

SCHALKWIJK et al. (1984), usando o Zy e a SAB, pesquisaram as

diferenças entre a AZy, considerada por eles como um modelo não imune, e a artrite

imunológica por SAB e seus efeitos na atividade mitótica da medula óssea

adjacente. Nesse experimento, os parâmetros histológicos foram medidos em

cruzes, visando a avaliação do espessamento da membrana sinovial e do periósteo

(aposição óssea) e a reação inflamatória foi apenas descrita como um desencadear

evolutivo entre uma fase aguda transitória e uma fase crônica. As observações

histológicas não dimensionadas quantitativamente nesse estudo, referem a

existência de infiltrado linfoplasmocitário escasso e só presente após duas semanas

de teste na AZy, dai os autores considerarem este, um modelo não imunológico de

artrite experimental.

FOLLIARD & TERLAIN (1988) também empregaram o Zy para indução de

artrite em ratos, visando a análise da atividade da /3-glucuronidase e correlação com

alterações histomorfológicas dos tecidos articulares. Nesse experimento, novamente

nota-se a evidência de uma conotação subjetiva nas medidas dos graus de

inflamação, o que toma difícil ou mesmo impossível uma comparação entre os

trabalhos experimentais da mesma natureza ou a reprodutibilidade dos mesmos.
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GEGOUT et al. (1995) testaram os efeitos de drogas anti-inflamatórias em

ratos com AZy e, na análise histológica da lesão, empregaram escores de zero a

cinco, para avaliar hiperplasia sinovial, infiltrado inflamatório, pannus sinovial, erosão

da cartilagem e alterações ósseas. Novamente, os parâmetros subjetivos e a falta de

especificação exata dos tipos e da quantidade de células que participam da reação

inflamatória articular, tomam difícil um estudo comparativo entre os resultados.

Considerando que o parâmetro da análise histopatológica das alterações

induzidas experimentalmente é um dos mais fieis, uma vez que traduz as diversas

alterações celulares ocorridas ao longo do tempo, fornecendo informações passíveis

de serem documentadas para comparações e arquivadas em fotografias, em

lâminas e em blocos parafinados, pretende-se testar em articulações de ratos

VVistar, o papel do Zy.

São propostas da presente investigação, analisar os aspectos

histopatológicos da sinovite/artrite aguda e crônica induzida por Zy, caracterizando

quantitativa e qualitativamente o modelo e determinando a exata participação

topográfica das várias células comprometidas com a reação inflamatória, de um

modo cronológico. Ao se empregar a técnica de IHQ, pretende-se demonstrar a

existência de participação imunológica das células inflamatórias envolvidas na artrite

e definir a existência ou não de uma efetiva imunomediação no processo.

Serão feitas avaliações da presença de angiogênese e fibrose

desenvolvidas paralelamente, a análise do influxo celular do liquido sinovial e o

estudo dos padrões dos GAGs, em níveis histoquimico e bioquímico. A

caracterização histopatológica, IHQ, citológica e bioquímica deste modelo servirá

para uma maior compreensão dos fenômenos etiopatogènicos da AZy. Este modelo
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de artrite experimental também poderá ser base para futuros estudos comparativos

de interferência medicamentosa na lesão articular, tanto em nível terapêutico como

profilático.

No Quadro 3 é feito um resumo comparativo entre os tipos mais usados

de artrite experimental, com relação aos seus modos de indução, mecanismos de

Kilo, vantagens e desvantagens.
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Quadro 3. Comparações entre alguns tipos de artrites experimentais.

ARTRITES EXPERIMENTAIS

TIPOS Indução Mecanismos Evolução Desvantagens e van-
tagens

ADJUVANTE
Injeção intradér-
mica de uma sus-
pensão em Cleo de
M. tuberculosis
mortos pelo calor,

LinkcitosT CD4P.
Transferida a outro
receptor através de
linkcitos singênicos.

Desenvolve-se dentro
de 11 a 12 dias.
Torna-se bem estabe-
lecida em tomo de 16
dias após a imuniza-
9aa
Poliartrite.

Só em algumas cepas
de ratos, não fun-
cianarlaa em rates da

STOERK e al.
(1954)

PEARSON
(1956)

reça Wit nem em
Carnffixiongos-
Susceptibilidade ligada
A raça.
Impossível a determi-
nação do inicio da
inflamação.

ANTÍGENO
Sensibilização pré-
via do animal a um
antigen() + indução
de artrite por inje-
ção' intra-articular
da substância anti-
gênita (SAB, ovo-
albumina, albumina
humana).

Reação antígeno-
anticorpo.
Não ha participagba
da imunidade do tipo
celular.

Depósitos de imuno-
complexos e comple-
mento.
Produção de anticor-
pos anti-colágeno.
Síntese de anticorpos
na membrana sinovial.
Presença do fator reu-
matóide.

Início preciso da ar-
trite.
Curta duração, não
tornando-se crónica.
Oneroso por usar
coelhos.
Ausência de reação
sistémica.

DUMONDE e
GLYNN
(1962)

FOX & GLYN
(1977)

COLAGENO
Injeções intradér-
micas de CII emul-
sificado em adju-
vante inwmflieta
de Freund.

Células T (indução
da artrite),
Leucohieno B4 _
papel critico na pro-
dução da artrite

Inicio abrupto, em
torno do 16° dia após
a imunização.
Dentro de duas se-
manas, há desenvol-
vimento de franca an-
quilose das juntas.
Emprego de autoan-
tígeno (a semelhança
da AR).

Susceptibilidade A
doença (MHC).
Fenômenos sistémicos
com efeitos extra-ar-
ticulares.
Dificuldade de ob-
tenção do auto-anti-
geno.
Auto-antfgeno + adju-
vante, o qual poderia
estar implicado no
processo.

TRENTHAN et
al.

(1978)

IMUNOCOM-
Reação de Arthus
passiva reversa
(dep6sitos de imu-
nocomplexos).
Injeção intra-articu-
lar de um anticorpo
anti-SAB + injeção
sistémica de SAB.

Liberação de eico-
sanoides (PGE2 EZ
tromboxano e
leucotrieno B4).
Síntese de TNF-a.

Inicio abrupto.
Não he, rase cm5nica

Permite dissecar ape-
nas a fase aguda da
artrite
Ratos sem predileção
de cepa.

PLEXO

De SHAZO, et
al. (1972)
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OBJETIVOS

1. Objetivo geral:

Pretende-se padronizar, cronologicamente, a morfologia da reação

inflamatória no modelo experimental de AZy, em ratos VVistar. Serão feitos estudos

citológico do liquido sinovial, histológico (H&E), e imuno-histoquimico (IHQ) em

secções da sinóvia e histológico, histoquimico e bioquímico da cartilagem.

2. Objetivos específicos:

• Descrever as alterações histopatológicas da sinóvia e da cartilagem, em fases

aguda, subaguda e crônica;

• Quantificar as células e vasos que participam do processo inflamatório da

sinóvia;

• Determinar a evolução do pannus;

• Correlacionar a lesão microscópica da sinóvia com o influxo celular do liquido

sinovial;

• Determinar a imunofenotipagem das células e sua distribuição topográfica na

lesão da sinóvia;

• Avaliar o papel da imunomediação, na reação inflamatória;

• Investigar o comportamento histoquimico dos GAGs;

• Caracterizar e quantificar bioquimicamente os GAGs.
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MATERIAL E MÉTODOS

1. Indução da AZy

0 experimento contou com o emprego de Ratos da raça Wistar, machos,

com pesos variando de 200g a 250g, fornecidos pelo biotério da Faculdade de

Medicina da Universidade Federal do Ceará. Todos os procedimentos cirúrgicos e

tratamentos dos animais foram conduzidos de acordo com o "The guide for the care

and use of laboratory animals" (DHEW Publication, Bethesda, MD, USA, 1980).

Foram usados N=6 animais no grupo controle (solução salina intra-

articular), N=7 animais em cada grupo teste (Zy), para estudo das secções de

sindvias e da junção ásteo-condral (24 horas, 72 horas, 7, 14, 21 e 28 dias), N=7

animais (6, 24 horas, 7, 14, 21 e 28 dias), para análise do liquido sinovial e N=5

animais (controle, 24 horas, 72 horas, 14 e 28 dias), para extração da cartilagem e

estudo bioquímico dos GAGs.

Os animais foram anestesiados com hidrato de cloral (400mg/kg-intra

peritoneal), para realização de incisão cirúrgica e administração intra-articular de Zy

(zymosan, produto Sigma n° Z4250). Antes foi feita uma curva dose-resposta em 3

animais, para estudo da menor concentração de Zy capaz de provocar artrite com

incapacitação (0,1 ml de uma suspensão a 2% de Zy).
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Coleta do lavado articular

Após sacrificio dos animais procedeu-se a dissecção dos joelhos,

rebatendo-se o ligamento patelo-tibial e expondo-se a superfície externa da

membrana sinovial. Duas injeções de 0,2 ml de solução salina contendo 5U/m1 de

heparina foram feitas na cavidade articular e o eluato foi coletado por aspiração e

guardado em banho de gelo. A membrana sinovial foi coletada e reservada para

processamento posterior.

2. Estudo da celularidade do liquido sinovial

• Contagem total de células

Foi realizada a centrifugação do lavado. 0 sedimento obtido foi
ressuspenso em 90 microlitros de salina, sendo adicionado de 5U/m1 de heparina e
10 microlitros de cristal violeta a 0,05%, diluído em ácido acético. Realizou-se a
contagem celular em camera de Neubauer e a correção da contagem para o número
de células por mililitro de lavado.

• Contagem diferencial de células

Os esfregagos em laminas da suspensão foram tratados com secagem
espontânea em temperatura ambiente e corados pelo método de Leishman.
Procedeu-se à leitura das laminas em microscópio de luz com objetiva de imersão
(X1000), contando-se o número de células polimorfonucleares e mononucleares
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presentes até o total de 100 células, procedendo-se o cálculo da percentagem de

cada um dos tipos celulares (contagem diferencial).

3. Estudo histopatológico da sin6via e da cartilagem articular

• Processamento dos tecidos

Foram retiradas as membranas sinoviais juntamente com a extremidade

distal dos fêmures e as amostras foram fixadas em formol à 10% e seccionadas com

bisturi. As amostras de epífise óssea foram descalcificadas com ácido nítrico à 7,5%

por 4 horas; estas e as amostras de sinóvia foram processadas pelos métodos de

rotina até a inclusão em blocos de parafina. Secções de 4 gm de espessura foram

colhidas visando coloração pela hematoxilina-eosina (H&E) e Tricrómio de Masson

(colágeno).

• Métodos de avaliação dos dados

• Avaliação quantitativa:

• Contagem numérica:

Para a avaliação quantitativa dos achados histopatológicos foi realizada a

contagem do número de células (influxo celular) e de vasos sanguíneos

(angiogénese) nas amostras retiradas da sin6via, em Microscópio Nikon, Labophot,

objetiva X40, diâmetro do campo (mm) 0,44, diâmetro da área (mm2) 0,152,

realizando-se duas contagens/secção histológica de cada grupo de animais, sendo
os resultados obtidos considerados a média encontrada por campo de grande
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aumento (X400). Tal contagem foi realizada visando a análise de:

• Infiltrado inflamatório - Contagem do número de células em campos de 400X

(leucócitos PMNs, linf6citos, macrófagos e células gigantes).

• Proliferaçã o vascular (angiogê nese) - contagem do número de vasos em

campos de X400.

• Medidas de espessura:

Foram tomadas medidas das espessuras do pannus nos cortes

histológicos, usando-se lente milimetrada em microscópio Nikon, Lobophot, objetiva

de X10, encontrando-se o resultado em milímetros, através da multiplicaçã o do valor

obtido pelo fator de correçã o indicado para lente, com tal aumento e diâmetro

(0,0078).

• Avaliaçã o qualitative:

• A avaliaçã o histológica também foi feita empregando-se interpretaçã o

subjetiva de vários parâmetros, escolhidos com base em achados de outros autores

que empregaram outros modelos experimentais de artrite em ratos Wistar

(FE R NANDE S , 1986). Para cada parâmetro considerou-se pesos aleatórios e

subjetivos baseados no seu grau de intensidade, como se segue:

• Peso 0 —  parâmetro ausente.

• Peso 1 —  parâmetro presente, com distribuiçã o focal e intensidade leve

(ocupando extensã o menor que 25% do tecido presente na lâmina).
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• Peso 2— parâmetro presente, com distribuição difusa e intensidade moderada

(ocupando extensão entre 25% a 50% do tecido presente na lâmina).

• Peso 3 — parâmetro presente, de distribuição difusa e intensidade acentuada

(ocupando extensão maior que 50% do tecido presente na lâmina).

Os parâmetros avaliados de modo subjetivo foram:

• Fibrose (analisada em cortes corados pelo Tricreimio de Masson)

• Hiperplasia dos sinoviácitos de superfície

• Depósitos fibrin6ides

4. Estudo do tecido sinovial através de IHQ

Foi empregada a reação utilizando o Complexo Avidina-biotina-peroxidase

(ABC), de acordo com o principio proposto por HSU, FtAINE, FANGER (1981).

Para o estudo IHQ das amostras retiradas das sin6vias, foram usados os

seguintes anticorpos anti-rato (MAS - Mouse antibody specific), do Laboratório Sera-

lab, Crawley Down, Sussex, England, estocados a —20°C, numa diluição de 1:10:

». MAS 263 — anticorpo monoclonal contra receptor de interleucina-2 (IL-2) de rato,

eqüivalente ao CD25. Reconhece receptores de IL-2 em células dendriticas

timicas, macráfagos e células blásticas T ativadas;

> MAS 043 — anticorpo monoclonal contra rato, expresso em linf6citos B, mas não

presente em linfácitos T periféricos. Expresso também em células dendriticas e
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macráfagos;

> MAS 041 — anticorpo monoclonal contra células T de ratos, CD8 eqüivalente,

reconhecendo células T periféricas de rato que contenham atividade citotoxica e

supressora;

> MAS 288 — anticorpo monoclonal contra antígeno de células T de rato, restrito a

linfocitos T e tim6citos de rato;

A técnica empregada foi a do ABC (HSU et al., 1981), realizada em

secções de 5 micra, em blocos parafinados das sinovias colhidas em vários dias do

experimento. Como controle, foram usadas secções de intestino grosso distal

(retossigmoide) de ratos submetidos a colostomia, com hiperplasia de placas

'inn:Ades causada pela exclusão do trânsito fecal (colite por derivação), onde os

animais seguiram os mesmos preparos dos grupos testados, sendo apenas

submetidos à cirurgia e sacrificados no 70° dia pós-colostomia, sem nenhuma

intervenção terapêutica adicional (PINTO Jr., 1998).

Na avaliação morfornétrica desta fase do experimento, empregou-se o

sistema de análise digital de imagem KS 300, o qual consiste de uma video-câmara

JVC modelo TK 1180V e transmite a imagem capturada do microscópio (modelo

Leica ATC 2000, com objetivas plan-acromáticas) a um computador 468 DX4

100Mhz com 64 Megabytes de memória RAM, equipado com uma placa

digitalizadora e software KS 300, versão 1.2, da Kotron Eletronik GmbH, Image

Analysis Division (Carl Zeiss), trabalhando em ambiente Windows. Procedeu-se

contagem das células, de maneira interativa, com aumento X400, numa área de

0,299401 x 0,299401 micrômetro/pixel, com observação aleatória dos campos

microscópicos, contando-se em cada imagem digitalizada, todas as células
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presentes (imuno-reativas e negativas). Foram contados, para cada anticorpo usado,

10 (dez) campos microscópicos, a partir do 7° dia de experiência, quando foi notada

a imuno-marcação das células envolvidas no processo inflamatório (7, 14, 21 e 28

dias) (ALVES, M.T.S., 1998).

5. Analise histoquimica da cartilagem

Secções tissulares foram coradas pelo azul de alcian (Aa), pH 2.5 e

contracoradas com uma solução de nuclear fast red onde o acido hialurônico cora-se

em azul escuro, o núcleo das células cora-se entre o vermelho e o róseo e o

citoplasma em róseo claro.

6. Determinação dos GAGs da cartilagem articular

• Extração dos GAGs

0 tecido cartilaginoso foi homogeneizado com 10 volumes de acetona e

mantido a temperatura ambiente por 24 horas. 0 material foi filtrado a vácuo e

dessecado. 0 pó cetnico assim obtido (1g) foi ressuspenso em 10 ml de tampão
TRIS-HCI 0,05M, pH 8.0 (v/v), em presença de cloreto de sódio (NaCI) 0.15M. A esta
suspensão foram adicionados 40 mg de protease alcoólica, incubados à 37°C, sob
fina camada de tolueno. Após 18 horas, foi acrescido NaCI para uma concentração
final de 1.0M. Sob resfriamento à 4°C, foi adicionado acido tricloracético, para uma
concentração final de 8%, por 20 minutos. Após centrifugação e adição de 2
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volumes de etanol ao sobrenadante, o precipitado foi coletado por centrifugação e

secado à vácuo, ressuspenso em agua e realizou-se a análise os GAGs obtidos.

• Identificação e quantificação dos GAGs

5111 das soluções obtidas após extração foram submetidas

microeletroforese em gel de agarose à 0,55%, tampão 1.3 diaminopropano acetato

(PDA) 0,05M, pH 9.0 (5 V/cm, 1 hora), empregando-se método desenvolvido por

JAQUES et al. (1968), e modificado por Dietrich & Dietrich (DIETRICH & DIETRICH,

197610, apud JERONIMO, 1994). Após adequada migração eletroforética, realizou-

se precipitação dos GAGs na agarose com cetavlon 0,1% durante 2 horas. 0 gel foi

seco sob calor e ventilação e corado em azul de toluidina 0,1% em acido acético e

etanol 50%. As lâminas foram secas à temperatura ambiente e a quantificação dos

GAGS foi obtida por densitometria à 525 nm, por comparação com os padrões

conhecidos. 0 tampão PDA discrimina, por mobilidade eletroforética, em ordem

decrescente, os CS-4 e 6, o DS e o HS.

7. Analise estatística

As técnicas usuais da Estatística Descritiva (cálculo de média, desvio-

padrão, box-plots) foram utilizadas para apresentação e resumo dos dados.

1° DIETRICH, C.P. & DIETRICH, S.M.0 — Eletrophoretic behavior of acid mucopolysaccharides in diamine buffers.

Anal. Biochem. 70:645-647, 1976.
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Na avaliação quantitativa, a análise estatística propriamente dita se

resumiu na comparação das médias obtidas nos diversos "tempos", através dos

procedimentos da Análise de Variância a um fator, aplicando-se, nos casos de

diferenças significantes, o Teste de Tukey, para detecção dessas diferenças. Tanto

na Análise de Variáncia como no Teste de Tukey, o nível de significância

considerado foi de 5% (0,05).

Para análise comparativa foi empregado o teste do Qui-quadrado (x2)1

com o mesmo nível de significância.
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RESULTADOS

1. Analise citológica do liquido sinovial

• Contagem total de células:

0 liquido sinovial dos animais teste revelou intensa exsudação celular nas

primeiras fases do experimento, com picos evidenciados às 6 e As 24 horas,

decaindo progressivamente, conforme é demostrado na Tabela I.

Tabela I. Contagem total de células no liquido sinovial durante a exposição ao Zy. .

CÉLULAS TEMPO

6 horas 24 horas 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

Total 13000 9050 2200 5350 3200 925

Média 2600 1810 440 1070 640 185

DP 1661,7 234,9 236,2 854,8 331,9 45,4

N=5
DP: Desvio padrão

• Contagem diferencial de células:

Na contagem diferencial, houve, nas fases iniciais, predomínio de

leucócitos PMNs, às 6 horas de experiência. A partir de 7 dias de investigação,

houve predominância de linfácitos, conforme acha-se evidenciado na Tabela II.
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Tabela II. Contagem diferencial de leucócitos PMNsimononucleares (100 células) no liquido

sinovial durante as várias fases de AZy.

PMNs

6 horas

TEMPO

24 horas 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

M %± DP 93,2 ± 5,4 52,2 ± 15,4 40,8 ± 12,5 27,6 ± 5,9 21,8 ± 7,3 212 ± 7,4

N=5
M % ± DP: Média percentual ± Desvio padrão

2. Estudo histopat6gico da sin6via

Foi feita descrição histológica da lesão sinovial, correlacionada com a

avaliação quantitativa do influxo celular e com a angiogênese, nos grupos controle e

nos grupos teste, neste tecido. Outras alterações adicionais foram também

relatadas. As características morfológicas microscópicas evidenciadas foram

cronologicamente especificadas.

Grupo controle:

As sinávias do grupo controle (7 dias após injeção intra-articular de

solução salina) não exibiram alterações inflamatórias, A microscopia. 0 revestimento

sinovial mostrou-se constituído por células cúbicas baixas, dispostas em (mica

camada, repousando em coxim de adipácitos maduros, com escasso tecido

intersticial e ocasionais vasos de pequeno calibre. Não foram detectadas células

inflamatórias (Figura 01).
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Quadro 4. Resumo dos aspectos citológicos e histológicos e em SZy, As 24 horas

de experiência.

SZy — Fase aguda precoce (24 horas)

• Liquido sinovial com intenso exsudato celular, As custas de leucócitos PMNs;

• Exuberante exsudato inflamatório prodominantemente neutrofilico por sobre a

membrana sinovial;

• Alterações degenerativas e regenerativas nos sinoviócitos de revestimento;

• Leucócitos PMNs entre os adipócitos e na luz de pequenos vasos

neoformados.

Quadro 5. Resumo dos aspectos citolágicos, histológicos e IHQ em SZy, As 72

horas de experiência.

• SZy — Fase aguda tardia (72 horas)

• Erosão da superfície sinovial;

• Leve predomínio de linfácitos;

• Faixas de depósitos fibrináides na superfície da sinóvia;

• Sinoviócitos em disposição pseudo-estratificada e com figuras mitóticas;

• Imuno-ativação de sinovicicitos tipo I (MAS 043);

• Alguns macráfagos com citoplasma espumoso (lipófagos).
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Quadro 6. Resumo dos aspectos citológicos, histológicos e IHQ em SZy, aos 7° e

140 dias de experiência.

SZY — Fase subaguda (7°114° dias)

• Liquido sinovial com progressiva redução numérica de leucócitos PMNs e

aumento do número de linfocitos;

• Tecido sinovial apresentando predomínio de linfácitos e redução numérica de

leucócitos PMNs;

• Presença de linfocitos B;

• Angiogênese ativa (7° dia);

• Progressivo aumento numérico de macráfagos;

• Presença de alguns maatfagos com citoplasma "espumoso" (lipófagos);

• Algumas células gigantes, tipo Langhans;

• Pannus bem desenvolvido (14° dia);

• Escassos focos de depósitos fibrináides;

• Deposição de fibras colagenas entre as células inflamatórias;

• Imuno-expressão de IL-2, linfocitos T C1)8+, macrófagos e linfocitos B.
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Quadro 7. Resumo dos aspectos citologicos, histológicos e IHQ em SZy, aos

21°128° dias de experiência.

SZy — Fase crônica (21°128° dias)

• Predomínio de linfocitos no liquido sinovial;

• Aumento numérico dos macrofagos no tecido sinovial;

• Linfocitos e macrofagos dominando a reação inflamatória da sindvia;

• Expressão de IL-2 em linfocitos (MAS 263);

• Aglomerados de macráfagos (marcados com o anticorpo MAS 043);

• Granulomas epitelioides, não necróticos e células gigantes tipo Langhans;

• Presença de acúmulos linfoides sem centros germinativos;

• Manguito de linfocitos T CD8+, marcados com o anticorpo MAS 041, em torno
dos granulomas e imuno-expressão leve de linfocitos B;

• Deposição de fibras colágenas em tomo dos aglomerados de macrofagos;

• Redução numérica dos vasos sangUineos.

5. Avaliação da lesão da cartilagem articular

A cartilagem do grupo controle 6 mostrada na Figura 20. Às 24 horas,

houve exsudato de PMNs na cavidade articular, porém a cartilagem ainda se

manteve integra (Figura 21). Houve indícios de lesão histológica a partir do 7° dia,

ocorrendo, predominantemente, na junção da cartilagem com os tecidos moles

adjacentes (Figuras 22, 23 e 24).
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