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Discussão 72

A AZy, por ser um modelo de artrite facilmente induzido por injeção intra-

articular em camundongos, coelhos e ratos da raga VVistar, tem baixo custo operacional,

tornando viável o estudo de artrites em laboratórios onde uma tecnologia onerosa não

poderia ser mantida, preenchendo, pelo menos em parte, os requisitos propostos por

OLIVER & BRAHN (1996) para modelos experimentais de artrite. Outra vantagem, é a

possibilidade de se poder induzir uma mono-artrite sem efeitos sistémicos, tendo-se a

oportunidade de se empregar a articulação contralateral como controle (GEGOUT et al.,

1994).

Zy tem sido bastante empregado em estudos de indução ao choque não

séptico, por seus efeitos sistémicos importantes, quando inoculado via parenteral ou via

peritoneal (KONNO & TSURUFUJI., 1985; DAMAS, 1991; GRIFFITHS et al., 1991;

ROSSI, 1997), diferentemente do tipo de reação inflamatória induzida no ambiente

intra-articular (GEGOUT, 1994).

Não há, até o presente momento, uma padronização do modelo experimental

de AZy e as investigações realizadas e descritas na literatura revelam resultados que

são de difícil avaliação e interpretação, uma vez que mostram dados incompletos e

imensuráveis, ou mesmo divergentes, no que se refere aos aspectos anátomo-

patológicos, bioquímicos e imunológicos.

No estudo de AZy aqui descrito, ficou evidente a presença uma artrite

crônica mediada por linfácitos Th1 (IL-2), com neoformação vascular antecedendo o

desenvolvimento do pannus, fibrose progressiva e agressão á cartilagem articular. A

lesão foi caracterizada no tempo e, assim, demonstramos um modelo cronologicamente
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Discussão 73

padronizado, prestando-se a futuras comparações entre tratamentos, com descrições

histopatológicas e imunológicas da reação inflamatória da sin6via e alterações

histoquimicas e bioquímicas da cartilagem.

Embora, neste modelo, o processo inflamatório tenha apresentado uma

progressiva involução, ocorrendo fibrose e uma tendência à resolução do processo, foi

possível demonstrar, mesmo após sessenta dias de artrite (dados não mostrados), que

os animais continuavam a exibir alterações sinoviticas e seqUelas articulares. Vale

salientar que o desenvolvimento prolongado de uma artrite provocada por uma única

administração de um estimulo e durando tantos dias de vida de um rato adulto, (I) uma

comprovação do potencial indutor de inflamação crônica provocada por Zy, o que não

ocorre, segundo HEYMER (1982), em modelos de artrite causada por corpos estranhos,

nem em modelos de artrite infecciosa.

GEGOUT et al. (1994) estudaram o modelo de My até o vigésimo dia,

quando a reação inflamatória foi considerada, por esses autores, involutiva, diferindo

dos presentes resultados, onde ainda foi possível a detecção da participação de

macrófagos, o encontro de linfócitos T CD8+, estes últimos imunomarcados com o MAS

041 e de linfácitos T CD( expressando IL-2, marcados com o MAS 263, aos vinte e

oito dias de experimento. A analise cronológica da lesão visou, portanto, determinar um

dos parâmetros na elaboração de dados mensuráveis e que permitam uma precisão na

sua qualidade.

KEYSTONE et al. (1977) foram os primeiros a mostrar um estudo de My em

ratos, referindo que nesse modelo haveria importante hiperplasia de sinoviócitos e
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formação de pannus, à semelhança dos presentes resultados. Na entanto, a análise do

exsudato inflamatório foi citada apenas como presente ou ausente, sem conotação

cronológica e quantificada.

Na presente investigação de AZy, notou-se uma fase inicial e transitória de

exsudação de PMNs, tanto na análise citológica do liquido sinovial, quanto no estudo

das secções histológicas da sinovia e da cartilagem articular, esta última precocemente

lesada. Demonstrou-se também, na fase aguda, a participação de eicosanoides, pela

detecção de prostaglandina E2 e de leucotrieno B4 no lavado articular das articulações

inflamadas (ROCHA et al, 1996).

MITCHELL & BLACKWELL (1968), caracterizaram as células do

revestimento sinovial em dois tipos: sinoviocitos tipo I, com capacidade fagocitica e que

seriam macrofagos provavelmente surgidos da medula óssea; e sinoviocitos tipo II,

células locais fibroblastos-símile, com atividade secret6ria (secreção de AH) e

apresentando propriedades totipotentes (produção de coldgeno, PGs, elastina,

glicoproteinas e proteínas estruturais e enzimáticas).

van LENT et al. (1993) referiram que a membrana sinovial participa em todos

os tipos de artrite e que as células sinoviais tipo I poderiam ser as primeiras a sofrer

ativação por material estranho e, desse modo, participariam na iniciação da resposta

inflamatória.

Nesta investigação de AZy experimental, ficou demonstrada, na fase aguda

tardia do processo inflamatório, às setenta e duas horas, a presença de hiperplasia de

sinoviocitos, caracterizada pela proliferação das células e pseudo-estratificação nuclear,
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com encontro de figuras de mitose. No mesmo momento, foi detectada ativação de

células sinoviais superficiais com o anticorpo MAS 043, o qual é expresso por

macrófagos ativados, o que evidencia a presença de uma fase de reconhecimento e de

processamento da substância exógena por estas células sinoviais especializadas.

Empregando o modelo de AZy para o estudo da liberação de enzimas

lisossitimicas no liquido sinovial durante o processo inflamatório, FOLLIARD & TERLAIN

(1988) avaliaram em graus, de zero a três, as alterações histológicas da sinóvia e

referiram o encontro de significante vasculite e espessamento da espessura sinovial,

com mais de cinco camadas de células de revestimento e, algumas vezes, presença de

pannus. Segundo esses autores, a AZy exibiu, aos oito dias da investigação, uma

vasculite necrótica, com depósitos fibrinóides obstruindo a luz de arteriolas, além de

infiltração de células, com predomínio de macrófagos e linfoplasmócitos.

A hiperplasia sinovial e o desenvolvimento do pannus foram aqui

demonstrados, porém em todos os animais testados. Divergindo ainda desses autores,

não se conseguiu detectar indícios de vasculite necrotizante, em nenhum momento

desta investigação de AZy, onde os animais foram estudados desde o inicio precoce da

lesão, passando por fases subagudas, até períodos caractertisticos de uma fase

crônica. Na fase aguda tardia, contudo, foram vistos depósitos de material fibrincSide na

superfície sinovial erosada e ocasionais depósitos fibrinades estromais, fase em que

foram identificados linfócitos B imunomarcados com o anticorpo MAS 043. Nesta etapa

da lesão ainda não haviam macrófagos no exsudato, no estudo feito em H&E e que

também são marcados por tal anticorpo.
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A ausência de vasculite, no presente estudo, .5 um fato que afasta a

possibilidade de participação puramente humoral na AZy e, portanto, fala contra a

participação exclusiva de linfócitos T helper, fenótipo 2 (Th2) e de TNF-a que, segundo

HERNANDEZ-PANDO & ROOK (1994), seriam os responsáveis pela necrose.

Segundo esses investigadores, uma resposta "pura" de linfócitos Th1 age

como um fator ativador exclusivo de macráfagos porém, quando há uma resposta mista

de células Th1 + Ta ou Tho, poderá ocorrer necrose tissular, dependente da produção

de TNF-a. De acordo com MOSMANN et al (1986) e CHER & MOSMAN (1987), uma

resposta exclusiva de linfócitos T CD4+ Th2, com síntese de IL-4, seria essencial A

ativação de linfócitos B produtores de IgE e de IgG e fundamental na patogenia da

deposição de imunocomPlexos.

GEGOUT et al. (1994) relataram que o Zy seria um importante indutor de IL-1

endógena, quando injetado em articulações de ratos e, posteriormente, RIBEIRO et al.

(1999), demonstraram que ocorre liberação simultânea de IL-1 e de TNF-a no liquido

sinovial de ratos com AZy.

Os achados de RIBEIRO et al. (1999), juntamente com a presente

demonstração, em fases precoces, de extrusào de fibrina em Areas erosadas,

decorrentes de necrose superficial da sinávia, sugerem a participação transitória de

linfócitos Th2 e de TNF-a no processo artrítico Zy-induzido, como uma resposta inicial e

indutora desta fase do processo inflamatório, imunomediada por linfócitos B, detectados

pelo anticorpo MAS 043. Tais células, presentes nos momentos iniciais da ativação
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imunológica das células comprometidas, mostraram-se progressivamente reduzidas em

número nas fases posteriores do processo inflamatório.

HEYMER et al. (1982) afirmaram que por não haver membrana basal, as

células sinoviais repousam diretamente no estroma subjacente, composto por células

adiposas, onde existem pequenos vasos e fibroblastos e que, frente a qualquer

estimulo, tais células rapidamente proliferam, com formação do pannus, destruição

enzimática dos PGs da matriz da cartilagem articular e aumento na síntese e na

deposição de colágeno.

A fase subaguda da AZy ora apresentada foi caracterizada por uma

importante neoformação vascular, ao sétimo dia, seguindo-se, aos quatorze dias, pelo

completo desenvolvimento do pannus. A neoformação vascular foi considerada

significante quando testada através de análise de variância a um fator, no caso o

tempo, o mesmo ocorrendo quanto à avaliação da espessura do pannus. Tal aspecto,

até então não salientado em modelos experimentais de artrite, sugere haver uma

correlação entre a angiogènese, a evolução da formação do tecido de granulação intra-

articular e o espessamento sinovial, o qual exerce importante papel nas deformidades

evidenciadas nas articulações.

HARRIS Jr. (1990) considerou haver um caráter similar entre o

desenvolvimento do pannus observado na AR e o crescimento de algumas neoplasias.

Sabe-se que um dos mais importantes fatores relacionados com a taxa de crescimento

das neoplasias é a proliferação vascular e, na prática diária, tal fato pode ser
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comprovado, ao se detectar necrose tumoral em neoplasias sólidas, sendo fundamental

a proliferação de vasos ao seu crescimento.

Segundo SAVONA C. et al. (1997), o papel da angiogênese também é

implicado na embriogênese, na formação do corpo 16teo, na implantação da placenta e

na cicatrização das feridas, além daquele sugerido no crescimento de tumores sólidos e

nas metástases. De acordo com SMITH et al. (1998), a angiogênese é fundamental nas

fases do ciclo menstrual, participando ativamente na regeneração do endométrio e em

patologias disfuncionais do mesmo.

Estudos demonstram que as células neoplásicas agem na ativação da

angiogênese (FOLKMAN, 1993; KLAGSBRUN & SOKER, 1993), porém alguns fatores

angiogênicos poderiam ser derivados de células inflamatórias que infiltram o tumor, em

especial os macrófagos (KLAGSBRUN & SOKER, 1993; CONTRAN, ROBINS, KUMAR,

1994).

Dentre os indutores da angiogênese, o mais caracterizado tem sido o fator

de crescimento fibroblástico (FGF), uma molécula sintetizada por linfácitos T CD4+ e

que tem ação quimiot6tica para células endoteliais, induz a proliferação de tais células e

estimula a produção de enzimas proteoliticas que facilitam a penetração dos brotos

vasculares neoformados no estroma (KLAGSBRUN & DLUZ, 1993).

Outro importante indutor da angiogênese é o fator estimulador de

crescimento endotelial (VEGF) que, tanto in vitro como in vivo, é produzido por

macrófagos e tem sido implicado na angiogênese tumoral e na neoformação vascular
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observada em processos inflamatórios crônicos e na cicatrização das feridas

(KLAGSBRUN & SOKER, 1993).

0 estudo da importância da angiogênese vem ganhando enfoques nos dias

atuais. Em 1997, JONCA et al. detalharam a atividade biológica do VEGF e

demonstraram que a seqüência codificada no exon-6 confere a habilidade de seus

efeitos sinérgicos com o FGF. Em 1998, PEPPER & MANDRIOTA, comprovaram a

ação quimiotática e a proliferação de células endoteliais pelo FGF e, in vitro,

demonstraram o papel dos macrófagos na produção do VEGF e a importância de

fatores ambientais, incluindo citocinas, na angiogênese e em tal sinergismo.

KOCH et al. (1994) demonstraram, através de estudos com IHQ, o potencial

papel do VEGF em mediar a quimiotaxia e a proliferação de células endoteliais em

tecido sinovial de pacientes portadores de AR e de osteo-artrite (OA). Raras células

VEGF positivas foram observadas em tecido sinovial normal e acharam-se

imunomarcadas nas amostras sinoviais dos portadores de AR e de OA.

Na presente investigação de AZy foi demonstrada uma importante

estimulação à angiogênese, durante a etapa que precedeu o total desenvolvimento do

pannus, o que sugere haver uma correlação causa/efeito entre ambos. Tal fato toma

este modelo experimental um meio de investigação de possíveis armas terapêuticas

inibidoras da formação do tecido de granulação intra-articular.

A fase crônica da reação inflamatória causada por Zy, na sinóvia de ratos, foi

caracterizada pelo desenvolvimento do pannus, As custas de uma progressiva e

significante participação de linfiScitos e macráfagos, associada a fibrose intersticial.
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SEWELL & TRENTHAM (1993) afirmaram que mesmo em estágios mais

precoces da AR, há evidências da participação de linfiticitos T. Segundo esses autores,

em tecidos de portadores de AR, as células endoteliais dos capilares sinoviais mostram

expressão aumentada de moléculas de adesão intercelular (ICAM-1), que agem como

sitio de acoplamento de células mononucleares circulantes; os mesmos referem que o

espessamento sinovial (pannus) é acompanhado por expressão aumentada desta

molécula de adesão.

A IL-1 e o TNF-a apresentam muitas propriedades biológicas e são

produzidos virtualmente por qualquer célula e em macrófagos ativados, tendo sido

comprovada a sua participação em artrites experimentais induzidas por Zy (van den

BERG et al., 1994; van de LOO et al., 1995; ROCHA et al., 1999). 0 mesmo ocorre com

o TGF-8, que estimula a proliferação de fibroblastos e a síntese de colágeno e que foi

demonstrado existir em concentrações elevadas no liquido sinovial de portadores de

AR (MIOSSEC et al., 1990).

Algumas citocinas, no entanto, exercem atividades mais especificas e

estimulam a proliferação e diferenciação celular (IL-2, IL-4) (HOWARD et al., 1982;

ABBAS, LICHTMAN, POBER, 2000), enquanto a IL-10 suprime a resposta de células T

e também inibe a ativação dos macrófagos (FIORENTINO et al., 1991; ABBAS et al.,

2000).

MIOSSEC et al. (1990) foram incapazes de identificar níveis importantes de

IL-4 em sin6via de portadores de AR, o que consideraram um falha dos linfócitos do
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pannus em produzir esta citocina; detectaram, ainda, altos níveis de TGF-6, que

julgaram ser o fator responsável pela inibição da síntese da IL-4 pelos linfócitos.

MOSMAN et al. (1986), CHER & MOSMANN (1987) e também YAMAMURA

(1992) referiram que as citocinas estimuladoras da proliferação e diferenciação celular

são produzidas por dois clones específicos de linfócitos T helper, com dois padrões

distintos de respostas, correspondendo aos linfócitos T CD4+ Th1 e T CD4+ Th2,

respectivamente. A resposta tipo 1 inclui aumento da expressão de Acido ribonucléico

mensageiro (RNAm) para IL-2 e INF-y, responsáveis pelo estimulo da imunidade

celular, com participação de macrófagos, enquanto a resposta tipo 2 é caracterizada

por produção de IL-4, citocina responsável pela imunidade humoral e essencial A

ativação dos linfócitos B produtores de IgE.

HERNANDEZ-PANDO & ROOK (1994) afirmaram que o balanço entre o INF-

y e a IL-4, produzidos por células T, fetipos Th1 e T12 respectivamente, parecem

exercer importância em muitas desordens (auto) imunes.

Nas fases subaguda e crônica da AZy ora em discussão, foi significativa a

participação quantitativa de linfócitos e de macrófagos (p<0,05). Excluindo a sinalização

imunológica dos sinoviócitos superficiais, detectada As setenta e duas horas de

experiência, as demais células, marcadas através do método de IHQ, só foram

evidenciadas após o sétimo dia, com uma expressão imunológica máxima aos vinte e

um dias de experiência, coincidindo com a predominância de linfócitos e macrófagos,

obtida nas contagens celulares pelo H&E.
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Nesta etapa da investigação, a presença de linfócitos B (MAS 043) foi vista

em pequena quantidade. Linfecitos, expressando receptores de IL-2 (MAS 263 — CD-25

equivalentes) foram evidenciados a partir dos sete dias, porém sua imuno-expressão foi

mais forte aos vinte e um dias, decaindo na última fase. Desde o décimo quarto dia,

ficou evidente a participação de macrófagos e de células gigantes na reação

inflamatória, porém o encontro de aglomerados de macrófagos epitelióides, marcados

pelo anticorpo MAS 043, só ocorreu após os vinte e um dias. Tais aglomerados

mostraram-se envolvidos por linfócitos T CD8+, fortemente imunomarcados pelo

anticorpo MAS 041. Granulomas epitelióides, bem constituídos, foram mais evidentes e

mais típicos na última fase de investigação, associados a células gigantes tipo

Langhans.

COOPER et al.(1981), em estudo realizado em amostras de sinóvias de

pacientes com vários tipos de atrite crônica, comprovados clinica e laboratorialmente,

consideraram o encontro de "hemigranulomas" como sendo um achado

substancialmente patognomônico da AR, muito embora estes não tenham sido

encontrados com grande frequência. Tal fato vem corroborar com a participação de

células T CD( Th1 no mecanismo patogênico da AR.

Fibrose intersticial foi outra característica demonstrada na fase crônica do

modelo de AZy ora descrito. Esta foi caracterizada por depósitos de fibras coldgenas,

inicialmente quase imperceptíveis em coloração pelo método Tricrômio de Masson,

porém bem evidenciados como feixes intensamente corados em azul e vistas entre os

aglomerados de macrófagos, nas fases mais tardias da lesão.
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A comprovação da imuno-ativação de sinovi6citos e da participação

imunológica de linfócitos B, linfócitos T expressando IL-2, macrófagos e linfócitos T

CD8+ na reação inflamatória responsável pela formação do pannus, permite, portanto,

que se considere este, um modelo experimental de artrite crônica de caráter

imunomediado, com participação transitória de linfócitos T CD( Th2 e posteriormente

mantida e comandada por linfócitos T CD4+ Th1, culminando com deposição de

colbgeno, o que caracteriza uma resposta imunológica celular tipo IV.

0 principal padrão de resposta imunológica tipo IV é desencadeado,

particularmente, contra o Mycobacterium tuberculosis, porém vários microrganismos

intracelulares tais como alguns virus, fungos, protozoários e parasitos são também

capazes de estimulá-la. 0 exemplo mais estudado e conhecido de hipersensibilidade

tipo retardada (HTR) 4, a reação tuberculinica, produzida pela injeção intradérmica de

tuberculina, um componente lipossacarideo do bacilo da tuberculose, em indivíduos

previamente sensibilizados (BERKE, 1993).

SHAPIRO (1997) referiu que na reação inflamatória intradérmica contra

substâncias estranhas injetadas ou acidentalmente implantadas na pele podem ser

desenvolvidos granulomas tipo corpo estranho, com suas características morfológicas

típicas. Considerou, entretanto, que algumas substâncias que inicialmente agem como

corpo estranho podem funcionar como alérgeno, no decorrer da reação e depois que

ocorrer a sensibilização, causando desenvolvimento de granulomas epitelióides, tipo

sarcáide, com células gigantes tipo Langhans.
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Embora os linfácitos representem apenas uma pequena percentagem (10% a

20%) do total de células do infiltrado inflamatório da HTR, nas primeiras quarenta e oito

horas, as células T (tanto T CD4+ como T CD8+ dependentes do antigeno) são

necessárias para o inicio da reação (POULTER et al., 1982). Células apresentadoras

de antígeno são também fundamentais nas fases de indução e efetora da HTR

(MATSUSHIMA et al., 1989; ABBAS et al., 2000).

ISSEKUTZ, STOLTZ, van der MEIDE (1988) e também BERKE (1993)

afirmaram que dentre as citocinas mais relevantes na HTR, acham-se o IFN-y, potente

ativador de macrófagos e a IL-2, que causa proliferação autócrina e parácrina de

células T, as quais se acumulam no sitio da reação. Os autores também consideraram

os macrófagos ativados como peça fundamental, por exercerem papel importante na

eliminação do antígeno, sendo a reação inflamatória progressivamente substituida por

fibrose, se sua estimulação é realizada de uma maneira constante.

De acordo com ABBAS et al. (2000), algumas injúrias celulares podem

normalmente ser acompanhadas de reações imunes a alguns agentes microbianos,

cursando com lesão tissular decorrente de produtos microbicidas derivados dos

macrófagos ativados e involuem espontaneamente sem deixar marcas nos tecidos.

Entretanto, consideram que, se os macrófagos ativados não apresentam capacidade de

eliminar o antígeno, continuam a produzir citocinas e fatores de crescimento que

progressivamente modificam o ambiente tissular, resultando em fibrose, considerada

por esses autores, como uma das marcas das reações por HTR.
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Os eventos podem ser resumidos pela seguinte seqüência: (1) os antígenos

são fagocitados e digeridos e resultam em peptidios (antígenos processados) e podem,

deste modo, ser apresentados aos linfócitos T pelos macráfagos (MATSHUSHIIV1A et

al., 1989); (2) o antígeno processado é reconhecido por células T CD4+, em associação

com moléculas da classe II do MHC, na superfície dos monácitos ou de outras células

apresentadoras de antígeno (ISSEKUTZ et al., 1988); (3) as estruturas de membranas

peptidios-MHC induzem a uma especifica ativação, proliferação e diferenciação de

linfócitos T CD4+ em células T CD4+ Th1, o que é um passo de fundamental importância

na síntese de várias citocinas, em especial a IL-2 (HOWARD et at., 1982); (4) a IL-2, por

sua vez, é diretamente responsável pelo recrutamento de macráfagos e pela produção

da reação granulomatosa (MOSMANN et al., 1986; CHER & MOSMANN, 1987). A

Figura 31 representa, de modo esquemático, os eventos que participam na resposta

celular mediada por linfócitos T CD4+ Th1.
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evidenciada nos portadores de AR com FF, indicando, comparativamente, uma alta

atividade de células Th2 neste grupo.

YAMAMURA et al. (1992), estudando a expressão de citocinas medidas
através da quantificação de RNAm por reação em cadeia da polimerase (PCR) em

pacientes portadores de estados de reação reversa hanseniana, detectaram uma

elevada síntese de IL-1-0, TNF-a, IL-2 e INF-y. Esses autores salientaram que a reação

reversa hanseniana, onde há aumento tissular de linfócitos T CD4+, representa uma
resposta de hipersensibilidade retardada natural e favorece à ativação de macráfagos e
a uma proteção imunológica. Em contraste, portadores de eritema nodoso leproso,
onde há também aumento numérico de linfócitos T CD4+, exibem uma reação que
parece estar associada com a formação de imunocomplexos, com expressão de IL-4,
IL-5 e IL-10.

MURRAY et al. (1996), objetivando a caracterização por IFIQ das células T
do infiltrado sinovial, em termos de proporção entre as células T CD4+/CD8+ e o nível de

ativação de tais células, estudaram tecido sinovial de portadores de AR juvenil (ARJ) e
de espondiloartrite juvenil (EAJ) e compararam os resultados com os vistos na sinávia
de AR de adultos. Foram detectados dois padrões de infiltração de células T, um com

distribuição difusa associada com áreas de agregados de linfócitos, e outra apenas com

infiltração linfocitica difusa. A proporção entre as células T CD4+/CD8+ foi

significantemente inferior em casos com ARJ pauciarticular que na forma poliarticular,
quando comparada com as sinóvias de adultos com AR e portadores de PM. Em geral,

observaram maiores níveis de ativação de células T CD8+ que de células T CD4+,

principalmente, nas formas pauciarticulares de ARJ e em EM.

31

11
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Tais fatos sugerem diferentes mecanismos patogénicos em artrites crônicas

da infância, justificando a grande importância da caracterização imunológica das células

que participam das artrites experimentais, no sentido de caracterizá-las e identificar os

modelos que mais se aproximem imunologicamente das artropatias humanas.

Mais recentemente têm-se valorizado, com uma maior ênfase, o papel do

balanço entre células Th1 frh2 na AR. HADDAD, BIENVENU & MIOSSEC (1999)

detectaram em portadores de AR uma predominância de linfócitos Th2 no sangue

periférico e de linfácitos Th1 no liquido sinovial, sugerindo que estes dois

compartimentos parecem ser independentes.

BRAUN et at (1999) relataram a importância do papel do TNF-a, em artrites

reativas, sendo sua produção inversamente proporcional ao tempo de evolução crônica

das mesmas. SCHUERWEGH et al (1999) reforçaram o papel da IL-2 e do IFN-y na

patogênese da AR em estudo realizado in vivo, em indivíduos com AR tratados com

methotrexate e com salazopyrin.

Considerando que há um antagonismo entre as células Th1 e Th2,

LUBBERTS et al (1999) testaram a aplicação de IL-4, usando como vetor o adenovírus

humano recombinante, produtor desta citocina, em joelhos de ratos submetidos a artrite

experimental (AC). Comprovaram uma redução dos níveis de TNF-a e de ILA p, bem

como de ON e de IL-la no tecido artrítico sinovial, sendo tal fato encarado como um

efeito condroprotetor local da IL-4. Para esses autores, o balanço entre os dois tipos de

citocinas tipos 1 e 2, pode estar relacionado com o grau de atividade da doença.
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Para testar o papel inibidor da IL-4 na produção de muitas citocinas pro-

inflamatórias, particularmente por macrófagos ativados, WOODS et al. (1999)

empregaram o vetor adenovírus liberador de IL-4 em culturas de fibroblastos de

sinóvias de portadores de AR e confirmaram a redução da atividade da IL-113 e redução

dos níveis de IL-8, bem como de PGE2. Esses autores, bem como LUBBERTS et al.

(1999), sugeriram a necessidade de investigações sobre a influência de terapias com

citocinas na AR e que as mesmas poderiam ser um novo método a ser testado no

tratamento da inflamação evidenciada na doença.

ISOMAKI et al. (1999) afirmaram que as linfócitos sinoviais de pacientes com

AR diferenciam-se num fenótipo Th1 e que o bloqueio da indução de sua diferenciação

por agentes como a IL-4 pode não ser hábil em reverter o processo inflamatório intra-

articular. Conforme foi visto, esta citocina interfere nos níveis de TNF-a e de IL-18, bem

como de ON e de IL-1a, na fase pro-inflamatória do processo, comandada pelos

linfócitos Th2 (LUBBERTS et al (1999).

FIORENTINO et al. (1991) demonstraram que, em camundongos, a IL-10 6

capaz de inibir células apresentadoras de antígenos e a síntese de IFN-y por clones de

células Thl , não parecendo exercer ação no bloqueio da produção de citocinas por

células Th2, o que poderia reforçar a necessidade de estudos visando testes de

terapêuticas genéticas.

Na AZy, além de terem sido mostradas as alterações inflamatórias

imunomediadas anteriormente descritas na sinóvia, conseguiu-se detectar outro
op.
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parâmetro fundamental e que, obrigatoriamente, deve existir em qualquer tipo de

modelo experimental de artrite, o qual é a agressão A cartilagem.

ROCHA et al. (1996) demonstraram a participação de leucotrieno B4 em

AZy, além de comprovarem a participação de PMNs no processo inflamatório articular

deste modelo experimental. GEGOUT et al. (1995) afirmaram que um dos sinais mais

precoces do surgimento de um processo artrítico seria a depleção dos PGs da matriz

cartilaginosa, com progressiva lesão irreversível da articulação afetada.

0 papel dos PMNs neste dano deve-se A sua capacidade de produzir

proteases, com liberação de ON e seus respectivos efeitos citotóxicos (GREENWALD &

MOI, 1980; ROCHA, 1994; ROCHA, 1995). Desta agressão também participam os

linfácitos, através das citocinas, e os macráfagos ativados (BENSOUYAD et al., 1988;

SHIMAZU et al., 1993; BRENNAN, 1994; NOURI et al., 1994; van den BERG et al.,

1994; ARNER et al., 1995), os condrócitos (HOUG Jr., 1993; SCHENK et al., 1995) e os

fibroblastos do pannus, estes últimos com a produção de MMPs (SAUS et al., 1988;

NAWROCKI et al., 1994).

Todas essas células recrutadas ou nativas no ambiente inflamatório,

juntamente com seus metabólitos e produtos de síntese, além de promoverem a lesão

dos tecidos moles da articulação, induzem a uma degradação dos constituintes da

cartilagem, culminando com sua parcial ou completa destruição. Durante a indução da

artrite, a IL-1 parece ser a principal citocina envolvida na destruição da cartilagem (van

den BERG et al., 1991; van de LOO et al, 1995; ROCHA et al., 1997).

4
II
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LUBBERTS et al. (1999), empregando ratos submetidos a artrite

experimental (AC), comprovaram o efeito lesivo de TNF-a e de IL-1 13, bem como de ON

e de IL-la no tecido sinovial e na cartilagem, reduzidos em intensidade após emprego

de IL-4 e sugeriram pesquisas visando o uso desta citocina como uma potencial

terapêutica condroprotetora local.

GEGOUT et al. (1995) utilizaram o modelo de AZy para estudo de vários

parâmetros de resposta ao uso de anti-inflamatórios não esteróides na prevenção do

dano da cartilagem articular, em ratos. Os autores afirmaram haver importante inibição

da síntese dos PGs nos animais controle submetidos à AZy, comprovada pela dosagem

do conteúdo dos PGs da cartilagem patelar através de técnica de microanálise

colorimétrica dos GAGs sulfatados e pela redução da síntese de PGs, estimada por

incorporação ex vivo de 35S, na cartilagem patelar dissecada dos animais.

0 modo de administração do Zy, a localização da cartilagem estudada e o

tipo de comprovação da perda de PGs investigados por esses autores, entretanto,

diferem dos empregados na presente experiência de AZy. Nesta, foi feita a injeção do

indutor diretamente na cavidade articular, após incisão cirúrgica na pele e subcutâneo

dos joelhos dos animais. Segundo ROCHA et al. (1999), este meio de inoculação

impede o extravasamento do agente indutor em tecidos subcuthneos e reduz, em

muito, os estímulos nociceptivos nos animais testados, o que pode ser confirmado pelo

teste de incapacitação da junta. 0 estudo do dano A cartilagem aqui investigado foi

realizado em tecido colhido na epífise óssea da extremidade distal do fêmur, situada no

próprio ambiente inflamatório e os GAGs foram estudados através de microeletroforese
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em gel de agarose, sendo a quantificação dos mesmos realizada através de

densitometria à 525 nm.

Nos resultados presentes, ficou demonstrado que há importantes lesões

histopatológicas da cartilagem em AZy, iniciando-se precocemente na sua junção com a

sinóvia, em fase imediatamente posterior à de intenso influxo de PMNs da cavidade

articular. A lesão 6 progressiva e caracterizada por formação de lacunas em torno dos

condrócitos, com surgimento de fendas intersticiais e fragmentação estrutural. 0

aspecto histológico da lesão mostra correlação com o estudo histoquimico, onde

evidencia-se gradativa perda da afinidade tintorial da matriz cartilaginosa em coloração

pelo método de azul de alcian, pH 2.5, decorrente da redução do teor de AH. Há

também correlação histológica com a perda de conteúdo de CS, obtida por

microeletroforese em gel de agarose e por densitometria à 525 nm.

Com todas estas considerações pode-se caracterizar, neste modelo de artrite

experimental ora apresentado, a presença de uma resposta inflamatória imunomediada

contra o polissacarideo derivado da parede do fungo S. cerevisiae (Zy), quando injetado

em única dose na cavidade articular de ratos VVistar, cursando com formação de

pannus, fibrose intersticial e agressão à cartilagem.

A Ply 6, assim, um modelo de artrite experimental de evolução

comprovadamente crônica, que não apresenta susceptibilidade A raça, de baixo custo

operacional e que permite dissecar algumas fases da reação inflamatória infra-articular.

Presta-se ainda para testes de efeitos profiláticos de drogas, pois o inicio da lesão é

preciso e se pode monitorizar, cronologicamente, sua evolução.
1.
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Neste estudo de Azy, sugere-se uma participação imunológica humoral

transitória e dependente de linfócitos T CD4+ Th2, considerada responsável pela

extrusão de fibrina na sinóvia, sendo posteriormente mediada por uma resposta

imunológica celular continuada e dependente de linfócitos T CD4+ Th1 e linfócitos T

CD8+. A lesão inflamatória evolui com agressão precoce à cartilagem articular,

neoformação de vasos em fase que antecede a maior espessura do pannus e fibrose

intersticial.

Finalmente, o modelo experimental de AZy descrito neste trabalho poderá

ser ampliado, visando investigações mais completas sobre o dano celular mediado

innunologicamente. Também poderá ser empregado como um meio de exploração da

atividade de células T CD4+ Th1 e do Mango entre estas e os linfócitos T CD4+ Th2,

aspecto considerado importante no desencadear de efermidades de fundo imunológico.

Ainda poderá ser ON em investigações de tratamentos com drogas condroprotetoras e

na exploração do possível papel da neoformação vascular no processo inflamatório

crônico e na formação do pannus.

Na AZy, deste modo, há parâmetros citológicos, histopatológicos,

imunológicos e bioquimicos que se aplicam ao estudo experimental da AR e que, em

parte, preenchem os requisitos mínimos propostos por OLIVER & BFtAHN (1996), para

o estudo da doença humana em modelos animais.
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CONCLUSÕES

AZy induzida em ratos VVistar:

1. Pode ser padronizada em fases aguda, subaguda e crônica, cada uma destas

etapas apresentando aspectos eitológicos, histopatológicos, imunológicos e

bioquímicas mensuráveis.

2. Mostra, na sinovia, neoformação vascular significante, em fase que antecede a

completa formação do pannus.

3. E decorrente de processo inflamatório imunomediado por 'infernos T CD4+ Th2

na fase aguda precoce.

4. Apresenta imuno-ativação de sinovieritos na fase aguda tardia e mediação

imunológica por 'infernos T CD4+ Th1 (IL-2) e 'infernos T CD8+ nas fases

subaguda e crônica

5 Evolui com agressão à cartilagem, comprovada por fendas na sua matriz,

fragmentação estrutural, degradação de AH e perda de conteúdo de CS.

6. E modelo de artrite crônica de baixo custo operacional e permite reprodutibilidade

da lesão em prazo curto, prestando-se para elaboração de rápidos protocolos

experimentais.

7. Pode ser empregada como modelo experimental em:

• testes profiláticos, por apresentar inicio definido e em testes terapêuticas;

• comparações em investigações de inflamação mediada por linfócitos T CD4'

Th2 , 'infernos T CD4+ Th1 (IL-2) e 'infernos T CD8+;

• estudos sobre o papel da angiogènese na inflamação e na formação e

evolução do pannus.

LI

s
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RESUMO

A artrite crônica induzida por injeção intra-articular de Zy, em ratos VVistar,

caracteriza-se, na fase aguda, por exsudaçáo de PMNs no liquido articular e na

membrana sinovial, associada a erosão da sinóvia, depósitos de material fibrinoide e

hiperplasia de sinoviócitos de revestimento, com presença de linfócitos B, sugerindo

participação transitória de linfócitos T CD4+ Th2. Os sinoviócitos mostram imuno-

ativação, às 72 horas, com gradativa substituição dos PMNs por linfócitos e

macrófagos, além de indução de significativa proliferação vascular, com posterior

formação do pannus (14 dias). Linf6citos expressando IL-2 podem ser vistos, desde

o 7° dia, o que implica na participação de células T CD4+ Th1, no processo. Linfocitos

T CD8+, situados em tomo de aglomerados de macrófagos, são também observados

e há formação de granulomas epitelióides, não necróticos, com presença de células

gigantes tipo Langhans e progressiva deposição de fibras colágenas. Concomitante,

há agressão à cartilagem articular, com formação de fendas intersticiais e

fragmentação estrutural, degradação do AH e redução do conteúdo de CS. AZy 6,

portanto, um modelo decorrente de resposta imunológica celular dependente de

linfócitos T CD4+ Th1, com algumas alterações citológicas, histológicas, imunológicas

e bioquímicas que se assemelham à AR e cujos parâmetros foram cronologicamente

caracterizados. Este modelo poderá ser ampliado e melhor dissecado visando o

estudo do dano tissular mediado imunologicamente e ser usado para análise da

atividade de linfócitos T Th1fTh2 . Também permite dissecar algumas fases da

reação inflamatória intra-articular crônica e se presta para testes de efeitos

profiláticos de drogas, uma vez que se pode determinar, precisamente, o seu inicio e
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monitorizar sua evolução. Pode ainda ser usado em investigações futuras sobre o

papel da angiogênese no processo inflamatório e na formação do pannus.
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ABSTRACT

The zymosan-induced arthritis in Wistar rats evolves with polymorfonudear cell influx

in the synovial fluid and membrane, associated with temporary hyperplasia of the

synovial cells, which are immunologically activated at 72 hours. Presence of B cells

can be demonstrated and seems to be associated with erosion and fibrin deposition

on the synovium membrane, suggesting a transitory effect of T CD4+ Th2

lymphocytes. Proliferation of vessels can be seen at the ph day (p< 0,05) and the

formation of the pannus occurs around the 14th day. Lymphocytes predominates

during all the next stages of the lesion, with macrophage influx associated with

presence of epithelioid granulomas and Langhans giant cells, surrounded by

lymphocytes T CD8+. It is observed the expression of IL-2 by lymphocytes cells,

suggesting the modulation by T lymphocytes CD4+ Th1 in the process. Fibrosis can

be detected with collagen fiber deposition around the granulomas. Progressive

degradation of the hyaluronic acid and reduction of the content of condroitin-sulphate

of the cartilage is observed with the chronicity of the process. Zymosan-induced

arthritis is, therefore, an experimental model of chronic arthritis caused by a transitory

participation of Th2 cells, and mediated by an immunological response depending on

the participation of T CD4+ Th1 cells and release of IL-2, with some cytological,

histological, immunological and biochemical aspects that could be applied to the

study of rheumatoid arthritis. It is an experimental model that could be used to assess

treatments and the impact on Th1Th2 cells activity. The model allows studying the

inflammatory reaction and it may be useful to test prophylactic and therapeutic effects

of some drugs. It could also be broadened and be used for the study of angiogenesis

during the inflammatory process and the evolution of the pannus.
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ANEXO 1. Contagem de células no liquido sinovial

ANIMAIS TEMPO

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

Ni 2225 1875 400 2325 425 225

N2 4750 1775 375 400 1125 200

N3 3875 2100 250 925 400 125

N4 1025 1850 850 225 400 225

N5 1125 1450 325 1475 850 150

Quadro 8. Contagem celularidade total do liquido sinovial em AZy.

ANIMAIS TEMPO

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

1 98 55 33 25 20 13

2 95 43 24 32 34 15

3 86 52 42 28 22 25

4 89 35 54 34 18 31

5 98 76 51 19 15 22

Quadro 9. Contagem diferencial da celularidade do liquido sinovial em AZy (Contagem de

PMNs em 100 células contadas).
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ANEXO 2. Contagem de células na sindvia (H&E)

  N L M V CG

rato1 24h 103 24h 25,5 24h 8 24h 0,5 24h 0

rato2 24h 92,5 24h 23 24h 18 24h 1,5 24h 0

rato3 24h 65 24h 38 24h 24 24h 5 2411 0

rato4 24h 460 2411 35,5 24h 20 24h 1 24h 0

rato5 2411 335 24h 26 2411 2 2411 5 24h 0

rato6 24h 495 24h 41 24h 8,5 24h 6,5 24h 0

rato7 24h 85,5 24h 22 24h 2 24h 8,5 2411 0

rato1 72h 35,5 72h 88 72h 78 72h 3,5 72h 0

rato2 72h 146 72h 57,5 72h 84 72h 2 72h 0

rato3 7211 164 7211 100 72h 85 72h 3 72h 0

rato4 72h 95,5 72h 141 72h 75 72h 6 72h 0

ratos 72h 63,5 72h 115 72h 82 72h 11 72h 0

rato6 72h 86,5 72h 121 72h 80 72h 8 72h 0

rato7 72h 50,5 72h 124 72h 101 7211 7 72h 0

rato1 70 176 7d 166 7d 88 70 1 7d 0

rato2 7d 61,5 70 281 7d 57 70 14 70 0

rato3 7d 76 70 317 70 34 70 16 7d 0

rato4 70 107,5 70 637 7d 77 7d 4 70 0

rato5 70 87 7d 686 7d 88 70 7,5 7d 0

rato6 7d 106,5 7d 473 7d 125 70 9 70 0

rato7 70 90,5 70 441 7d 97 70 7 70 0

rato1 144 46 144 313 144 84 144 0 144 2,5

rato2 14d 78 144 385 144 117 144 0,5 144 0,5

rato3 144 92,5 144 401 144 108 144 0 144 2

rato4 144 39 144 446 144 330 144 6 144 0,5

ratos 144 47 144 487 144 440 144 1,5 144 0,5

rato6 144 70,5 144 888 144 554 144 3,5 144 0,5

rato7 144 35 144 524 144 443 144 2,5 144 1

rato1 210 36,6 210 475 210 112 210 1,5 21d 1

rato2 210 33,5 210 488 210 188 210 1 21d 0

rato3 210 39,5 210 461 210 208 210 0,5 21d 0

rato4 21d 13 210 604 210 254 210 2,5 210 1,5

rato5 210 31 21d 510 210 408 21d 4 210 1

rato6 210 42,5 21d 567 210 344 210 5 21d 1,5

rato7 210 39 210 812 210 355 21d 4 210 4,5

rato1 284 39,5 280 602 28d 208 280 2 28d 0,5
rato2 280 26 280 326 280 107 280 1,5 280 2

rato3 280 17 280 758 280 103 280 2 280 1
rato4 284 3,5 28d 355 284 146 280 0,5 280 12
rato5 284 7,5 280 315 280 475 284 0,5 280 11
rato6 280 13,5 280 309 280 561 280 2 280 5
rato7 280 4,5 284 329 28d 353 284 3 280 4

LEGENDA: T - Variável Tempo ; C - Variável Contagem; N - PMNs; L - Linfificitos;
M - Macr6fagos; V - Vasos; CG - Células Gigantes

Quadro 10. Planilha geral da contagem de células na Szy (H&E).
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ANEXO 3 Contagem de células por IHQ

IL-2 (MAS 263) (Células T ativadas)

7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

Campos Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

1 4 77 14 93 42 34 2 137

2 6 83 12 96 43 50 2 95

3 8 77 12 93 53 28 9 114

4 7 90 16 95 38 55 10 117

5 8 22 14 90 76 30 13 90

6 1 98 20 62 49 36 5 92

7 2 85 16 72 62 23 9 121

8 5 72 11 75 44 52 26 84

9 0 102 16 84 30 63 9 128

10 1 83 15 84 82 35 12 68

Média 4,2 78,9 14,6 84,4 51,9 40,6 9,7 104,6

Quadro 11. Contagem das células imunomarcadas com anticorpo MAS 263 (IL-2).
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Células T periféricas

7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

Campos Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

1 17 41 37 100 45 59 41 88

2 21 36 50 84 48 59 38 85

3 23 45 44 68 43 55 29 57

4 20 53 25 51 54 66 16 48

5 22 57 24 76 64 53 30 72

6 22 52 25 75 49 66 43 91

7 12 110 36 75 52 57 48 84

8 16 52 86 69 48 44 15 71

9 20 48 25 38 53 36 44 81

10 19 75 39 67 49 54 45 86

Média 19,2 56,9 39,1 70,3 50,5 54,9 34,7 74,3

Quadro 12. Contagem das células imunomarcadas com o anticorpo MAS 041 (Linfécitos T

CD8).



Anexos 120

Lint&dos B (MAS 43)

7 dias 14 dias 21 dias 28 dias

Campos Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas Positivas Negativas

1 15 61 9 114 6 88 10 90

2 15 81 6 113 7 93 13 84
3 15 64 6 76 8 87 7 80

4 14 50 11 120 8 92 8 112

5 8 53 4 106 13 74 3 123

6 12 48 6 104 6 101 3 113

7 12 80 5 88 8 90 8 82

8 14 75 4 105 7 68 e 110

9 9 129 5 107 10 118 4 89

10 8 113 8 119 7 95 6 92

Media 12,2 75,4 6,4 105,2 a 90,6 6,8 97,5

Total 87,6 111,6 98,6 104,3

% + 16,1 5,7 0,1 6,5

% +: Células imunomarcadas com o anticorpo MAS 043

Quadro 13. Contagem das células imunomarcadas com o anticorpo MAS 043 (Linfiticitos B),

com percentuais das células positivas.






























