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1. Introdução 

 

Vários relatos destacam o modelo de indução de artrite em roedores, por 

administração de colágeno e adjuvante (CIA), como eficiente e prático para a 

abordagem experimental comparativa da artrite reumatoide (AR) (HU et al., 2013; 

VINCENT et al., 2012; CHO et al., 2007). Os medicamentos biológicos contra o fator 

de necrose tumoral (TNF)-α atualmente constituem as principais indicações 

terapêuticas para os casos mais severos da AR (LAZZERINI et al., 2016; GARNER et 

al., 2014; MENDONÇA et al., 2012), mas entre as limitações para a disseminação do 

seu uso estão, principalmente, o alto custo e a dificuldade de fabricação de similares 

(GROZDANOVA et al., 2016), além de efeitos adversos severos (ATZENI et al., 

2015; SINGH et al., 2015; ATZENI et al., 2013; RAMIRO et al., 2014; CURTIS et 

al., 2011; CURTIS et al., 2010; ASKLING et al., 2007; BONGARTZ et al., 2006).  

Pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL), rupatadina (RUP) e talidomida (TAL) são 

fármacos sintéticos de baixo custo, já exaustivamente avaliados clinicamente, 

classicamente utilizados na terapêutica de outras doenças, potencialmente inibidores 

da produção de TNF-α e/ou de fatores relacionados e, com exceção da RUP, já 

parcialmente avaliados, em maior ou menor grau, quanto ao potencial antiartrítico 

(PAL et al., 2016a; PAL et al., 2016b; THABET et al., 2016; JIANG et al., 2015; 

KORHONEN et al., 2013; BUBLIKOV et al., 2016; MOHAMMED et al., 2013; 

MCCANN et al., 2010; YAMAKI et al., 2007; YAMAKI et al., 2004; USHA et al., 

2002; SCOVILLE, 2001; FRANCISCHI et al., 2000; KEESAL et al., 1999; 

LAEMONT et al., 1999; SCOVILLE e READING, 1999; DUBOST et al., 1997; 

ISHII et al., 1997; LEE et al., 1997; NYMAM et al., 1997; ROSS et al., 1997; SINGH 

et al., 1997; MAKSYMOWYCH et al., 1995; SEKUT et al., 1995; GUTIÉRREZ-

RODRÍGUEZ et al., 1989; GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 1984). Porém, ainda não há 

relatos experimentais suficientes sobre os efeitos antiartríticos da PTX, ROL, RUP e 

TAL que permitam inferir mecanismos de ação e/ou recomendem ensaios clínicos 

seguros que incluam a privação dos tratamentos convencionais. Na verdade, como já 

mencionado, sequer existem estudos da RUP na AR em animais experimentais ou 

humanos. Há evidente necessidade de aprofundamento do conhecimento sobre essas 

drogas em modelos experimentais de artrite, com técnicas que avaliem, de forma 

abrangente, as características, marcadores e ensaios laboratoriais da doença. Além 
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disso, não há estudos in vitro ou in vivo sobre o efeito antiartrítico da administração 

concomitante dessas drogas, exceto para a combinação de PTX+TAL, avaliada 

diretamente em um único ensaio clínico, no qual não foram obtidos resultados 

favoráveis (HUIZINGA et al., 1996).  Por sua vez, apenas ROL e TAL já foram 

avaliadas individualmente em modelo experimental CIA, não havendo dados prévios 

sobre quantificação de aminopeptidase básica (APB), bem como de alanina-

transaminase (ALT), aspartato-transaminase (AST) e densitometria óssea sob 

tratamento com PTX, ROL, RUP e TAL. Finalmente, excetuando-se a PTX, também 

não há relatos sobre os efeitos, em qualquer doença autoimune, do tratamento 

concomitante, isolado ou combinado das demais drogas sob estudo aqui, associadas a 

um anti-inflamatório corticoide clássico como a prednisolona (PRED).  

 

1.1. AR e modelo CIA 

    A AR é uma doença autoimune, inflamatória, crônica e sistêmica (GAVRILĂ et al., 

2016; LEICHSENRING et al., 2016; BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; PICERNO et 

al., 2015), com etiologia desconhecida (GAVRILĂ et al., 2016; LEICHSENRING et 

al., 2016; KOURILOVITCH et al., 2014), que acomete aproximadamente 1% da 

população mundial (ISHIKAWA et al., 2017; MOELANTS et al., 2013; SOKOLOVE 

et al., 2012). As principais características dessa doença são poliartrite periférica, 

simétrica, com erosões ósseas e da cartilagem, consequente deformidade e destruição 

das articulações (JEFFERY, 2014), além de resposta imune contra os componentes da 

cartilagem, entre eles o colágeno tipo II (CII) (LINDH et al., 2014; STROLLO et al., 

2013; DOBRITZSCH et al., 2011; NAKAMURA, 2000).  

    A membrana sinovial de pacientes com AR é hiperplásica (LEICHSENRING et al., 

2016; PICERNO et al., 2015; ATZENI et al., 2013), muito vascularizada e com 

infiltração de células inflamatórias (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; ATZENI et al., 

2013; BOISSIER et al., 2012). Linfócitos T CD4+ ativados por antígeno estimulam 

monócitos, macrófagos e fibroblastos sinoviais a produzir interleucina (IL)-1, IL-6, 

TNF-α, metaloproteinases de matriz e, também, induzem células B a estimular outras 

células a produzir imunoglobulinas como o fator reumatoide (FR) (ATZENI et al., 

2013). O CII é possivelmente o antígeno primário na AR, por ser o principal 

constituinte da cartilagem (NAKAMURA, 2000). No entanto, anticorpos anti-CII são 

detectados no plasma de animais tratados com CII em adjuvante, independentemente 

de terem ou não desenvolvido AR (MENDES, 2012; MENDES et al., 2011). 
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     A CIA é um modelo experimental de autoimunidade que gera uma poliartrite 

erosiva que apresenta várias características comuns com a AR, entre elas sinovite, 

formação progressiva de pannus, erosão óssea marginal e destruição da cartilagem 

(HIETALA et al., 2004; CREMER et al., 1998; TRENTHAM et al., 1977).  

 

1.2. TNF-α 

A família TNF inclui, até o momento, 19 membros identificados: TNF-α, TNF-β, 

linfotoxina-α/β, CD40L (CD154), CD27L (CD70), CD30L (CD153), Fas Ligante 

(FasL), 4-1BBL, OX40L, RANKL (ligante do receptor ativador do fator nuclear kapa, 

também conhecida como TRANCE, citocina indutora de ativação relacionada ao 

TNF), TWEAK, LIGTH, BAFF (fator ativador de linfócitos B, também conhecida 

como BLyS ou TALL1), APRIL (ligante indutor de proliferação, também conhecida 

como TALL-2), TRAIL (ligante indutor de apoptose relacionado ao TNF), VEGI 

(inibidor de crescimento de células endoteliais vasculares, também conhecido como 

TL1A), GITRL (TL6 ou AITRL), EDA (ectodisplasina) 1 e EDA 2 (DE PAEPE et al., 

2012; AGGARWAL et al., 2011; SUN e FINK, 2007), os quais, com exceção da 

linfotoxina-α e APRIL, são proteínas transmembranais de tipo II (DE PAEPE et al., 

2012; SUN e FINK, 2007) que contêm um domínio TNF C-terminal homólogo que se 

liga a repetidos domínios de cisteína de uma ou mais moléculas pertencentes a família 

de receptores de TNF (TNFR) (WARD-KAVANAGH et al., 2016; CABAL-HIERRO 

e LAZO, 2012; SUN e FINK, 2007).  

Embora os membros da família TNFR sejam expressos por uma ampla variedade 

de células, a maioria das proteínas da família TNF é expressa por células do sistema 

imune (ŚLEBIODA e KMIEĆ, 2014; CROFT et al., 2013; SUN e FINK, 2007; 

AGGARWAL, 2003). Interações entre os TNFs e seus receptores iniciam múltiplas 

vias de sinalização promovendo sobrevivência celular, morte, diferenciação ou 

inflamação (WARD-KAVANAGH et al., 2016; CROFT et al., 2013; CABAL-

HIERRO e LAZO, 2012; SUN e FINK, 2007).  

A maioria dos membros da família TNF atua ligada à membrana e requer contato 

célula-célula, apesar de grande parte ser expressa na forma solúvel ou liberada na 

superfície celular após clivagem por proteases específicas (WARD-KAVANAGH et 

al., 2016; SONG e BUCHWALD, 2015; CROFT et al., 2013; SUN e FINK, 2007). 

Assim, o TNF-α é uma citocina encontrada sob a forma de proteína transmembranal 

(mTNF) ou solúvel (sTNF) (OLESEN et al., 2016; BRENNER et al., 2015; 
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ŚLEBIODA e KMIEĆ, 2014; CHU, 2013; CABAL-HIERRO e LAZO, 2012). O 

sTNF e o mTNF diferem nas suas capacidades para estimular as vias de sinalização de 

seus dois receptores, TNFR-1 e TNFR-2 (BRENNER et al., 2015; ŚLEBIODA e 

KMIEĆ, 2014; CABAL-HIERRO e LAZO, 2012). O TNFR-1 é expresso 

constitutivamente na maioria dos tipos celulares (WARD-KAVANAGH et al., 2016; 

BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; ŚLEBIODA e KMIEĆ, 2014; CHU, 2013; 

MOELANTS et al., 2013; CABAL-HIERRO e LAZO, 2012) e possui o domínio de 

morte em sua cauda citoplasmática (BRENNER et al., 2015; ŚLEBIODA e KMIEĆ, 

2014; CHU, 2013; CABAL-HIERRO e LAZO, 2012), essencial para a indução de 

apoptose (BRENNER et al., 2015; AGGARWAL, 2003). Esse receptor participa da 

proliferação de hepatócitos durante a regeneração do fígado (MCMAHAN et al., 

2013) e na indução de NF-κβ, que é essencial para induzir a defesa antiapoptótica e 

para o controle da resposta imune (OLESEN et al., 2016; BRENNER et al., 2015; 

CABAL-HIERRO e LAZO, 2012). Já as funções do TNFR-2 são menos conhecidas 

(CABAL-HIERRO e LAZO, 2012), mas sabe-se que é tipicamente encontrado em 

células imunológicas e endoteliais (WARD-KAVANAGH et al., 2016; CHU, 2013; 

MOELANTS et al., 2013; AGGARWAL, 2003), não possuindo o domínio de morte 

(BRENNER et al., 2015; ŚLEBIODA e KMIEĆ, 2014; CHU, 2013; CABAL-

HIERRO e LAZO, 2012).  

     As principais fontes de TNF-α são as células mononucleares do sangue periférico 

(PBMCs: monócitos/macrófagos e linfócitos T) e, em menor quantidade, neutrófilos, 

mastócitos, células dendríticas e células não imunes como as endoteliais, 

queratinócitos e fibroblastos (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; ZELOVÁ, e HOŠEK, 

2013). Estímulos potencialmente nocivos, físicos (luz ultravioleta, raios-X, calor), 

químicos ou imunológicos, podem induzir a rápida produção e liberação de TNF-α 

(OLESEN et al., 2016; BRENNER et al., 2015). O TNF-α é a citocina pró-

inflamatória mais rapidamente produzida in vivo, com níveis séricos detectáveis em 

camundongos 30 minutos após estímulo (SCHULTE et al., 2013; FELDMANN e 

MAINI, 2001). Se a rápida liberação de TNF-α nestas situações é bloqueada, são 

reduzidos os níveis séricos de outras citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β e 

IL-6 (FELDMANN e MAINI, 2001), sugerindo que o TNF-α coordena a resposta in 

vivo de citocinas à lesão (FELDMANN e MAINI, 2001) e funciona como um alerta 

(FELDMANN e MAINI, 2001). A indução, por TNF-α, de múltiplas quimiocinas e 

moléculas de adesão é de grande importância na rápida atração de leucócitos do 



5 

 

sistema imune e inflamatório para o local da lesão (OLESEN et al., 2016; 

MOELANTS et al., 2013).  

     O TNF-α ainda está envolvido na diferenciação e maturação de osteoclastos 

(principais células relacionadas com a destruição óssea na AR) (BRENNER et al., 

2015; ATZENI et al., 2013), estimulando essas células, assim como estimula 

fibroblastos e condrócitos a secretar proteinases que destroem o osso e a cartilagem 

articular (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; ATZENI et al., 2013). Sabe-se que 

desempenha um papel central na patogênese da AR (OLESEN et al., 2016; 

BRENNER et al., 2015; ATZENI et al., 2013; CHU, 2013), sendo encontrado em 

altas concentrações no soro (MOELANTS et al., 2013) e no líquido sinovial 

(BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015) de pacientes acometidos.  

 

1.3. IL-1β, IL-6 e APB como marcadores da AR 

     IL-1β e IL-6 parecem desempenhar papéis importantes na patogênese da AR 

(BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015), tendo sido encontradas em níveis elevados no soro 

desses pacientes (ENG et al., 2016; BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015) e de ratos com 

artrite induzida por adjuvante (LAN et al., 2016; SHEN et al., 2015; REFAAT et al., 

2013).  

     A família IL-1 possui 11 membros (IL-1α, IL-1β, IL-18, IL-33, IL-36α, IL-36β, 

IL-36γ, IL-1Ra, IL-36RA, IL-37 e IL-38) e desempenha um relevante papel na 

mediação de respostas imunitárias, devido ao seu largo espectro de funções biológicas 

e diversidade de células em que atua (AFONINA et al., 2015; TSUTSUI et al., 2015; 

BOISSIER et al., 2012). Dentre os membros dessa família, IL-1β, IL-18 e IL-33 são 

encontradas em níveis elevados na AR (na membrana sinovial, líquido sinovial, soro e 

cultura de fibroblastos sinoviais de pacientes AR) (LAVRIC et al., 2016; MATEEN et 

al., 2016; BERTAZZOLO et al., 1994). Na AR, a IL-18 atua ativando células T e 

macrófagos, induzindo a produção de IL-2, IL-2Ra, TNF-α, prostaglandina E2, 

enzima óxido nítrico sintase induzível, ciclo-oxigenase (COX)-2 e quimiocinas, 

inibindo a proliferação de condrócitos e estimulando a angiogênese (MATEEN et al.,  

2016), além de atuar via IL-1β na degradação da cartilagem (MCINNES e SCHETT, 

2007). A IL-33 atua em várias doenças, inclusive na AR (LAVRIC et al., 2016), na 

qual o mecanismo de ação proposto é a ativação dos mastócitos e, com isso, produção 

de citocinas inflamatórias e aumento da secreção de IL-6 e IL-1β por mastócitos 

ativados (MACEDO et al., 2016). Por sua vez, a IL-1β é sintetizada por várias células 
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do sistema imune no tecido sinovial inflamado na AR, principalmente por monócitos 

e macrófagos, células dendríticas e neutrófilos (SCHETT et al., 2016). A IL-1β, 

juntamente com o TNF-α, induz o progresso da AR por meio de mediadores como a 

COX-2, aumentando a produção de prostaglandina E2 e agravando a inflamação 

sinovial (WU et al., 2016). Além disso, a IL-1β promove a ativação de células T e a 

síntese de outras proteínas pró-inflamatórias (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015). A IL-

1β é responsável pela degradação da matriz cartilaginosa e destruição da cartilagem 

articular por meio da inibição da síntese de colágeno tipo II da cartilagem hialina, 

alterando o ambiente ao redor das células da cartilagem e levando a variações na 

estrutura proteica da cartilagem (ROY et al., 2015), além de aumentar a expressão de 

enzimas extracelulares da matriz, tais como colagenases, que facilitam a destruição da 

cartilagem articular (SCHETT et al., 2016). Essa citocina não está presente nas células 

de indivíduos saudáveis e exige uma série de eventos intracelulares antes de ser 

produzida (DINARELLO et al., 2012). A participação em etapas decisivas de diversos 

mecanismos de gênese e manutenção da inflamação na AR faz com que a IL-1β seja a 

citocina da família IL-1 mais estudada nessa doença.  

     A IL-6 é produzida por linfócitos T e B, monócitos, macrófagos, fibroblastos, 

osteoblastos, queratinócitos, células endoteliais e algumas células tumorais (YAO et 

al., 2014; FONSECA et al., 2009). Na inflamação, é a principal indutora da síntese de 

proteínas de fase aguda e estimula a produção de anticorpos por linfócitos B (YAO et 

al., 2014; SCHELLER et al., 2011; FONSECA et al., 2009). A reação de fase aguda é 

uma das primeiras respostas à lesão e manifesta-se por alterações nos níveis de 

algumas proteínas no soro, produzidas pelo fígado, como o aumento de proteína C-

reativa (PCR), fibrinogênio, ferritina e soro amiloide A e a diminuição de transferrina 

e albumina (ASSIER et al., 2010; FONSECA et al., 2009). IL-6 está envolvida não só 

na ativação do sistema imune, mas também em processos de regeneração, regulação 

do metabolismo, manutenção da homeostase óssea e em muitas funções neurais 

(SCHELLER et al., 2011). Sabe-se que contribui para a transição da fase aguda para a 

fase crônica da inflamação na AR, por acúmulo de células mononucleares no local da 

lesão, contínua secreção de proteína quimiotática de monócitos-1, angiogênese e 

funções antiapoptóticas em células T (FONSECA et al., 2009). Atua localmente na 

formação de pannus ao ativar células endoteliais vasculares que produzem 

quimiocinas e moléculas de adesão, promovendo o recrutamento de leucócitos para o 

local inflamado (ASSIER et al., 2010). Também, auxilia na produção de 
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metaloproteinases da matriz que digerem o colágeno e os proteoglicanos da 

cartilagem (MURAKAMI e NISHIMOTO, 2015), induz células endoteliais a 

expressar quimiocinas, ativa os linfócitos T e B e estimula a diferenciação e ativação 

de osteoclastos (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; YAO et al., 2014; MCINNES e 

SCHETT, 2011). Além de afetar o osso, a IL-6 afeta a qualidade da cartilagem, por 

meio da diminuição da produção de colágeno tipo II e proteoglicanos pelos 

condrócitos, e da indução da proliferação de fibroblastos (ASSIER et al. 2010). Na 

AR, os níveis de IL-6 também são elevados no líquido sinovial e correlacionam-se 

com a destruição das articulações (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015).  

     A atividade APB emerge como fator importante na AR. Essa importância vem 

sendo relacionada com sua participação no processamento de peptídeos (HWANGA e 

HOOKA, 2008), provavelmente associada com a maturação pós-translacional na rede 

trans-Golgi, e em processos de regulação na membrana plasmática, o que inclui 

hidrólise extracelular de vários potenciais substratos peptídicos de relevância 

fisiológica, além da participação nas etapas finais de processamento de precursores de 

hormônios e neurotransmissores (CADEL et al., 2015; OHNISHI et al., 2015; 

CADEL et al., 2013; PHAM et al., 2007). Em animais artríticos do modelo CIA, a 

atividade APB encontra-se diminuída na fração solúvel de PBMCs e aumentada nas 

frações solúvel e de membrana do tecido sinovial, sugerindo que essa atividade 

poderia ser uma potencial marcadora do desenvolvimento de AR (MENDES, 2012; 

MENDES et al., 2011). Além disso, a APB também poderia ser marcadora da 

resistência ao desenvolvimento da AR no modelo CIA, pois encontra-se diminuída no 

líquido sinovial e no plasma e aumentada na fração de membrana de PBMCs de 

animais desse modelo que não desenvolvem AR (MENDES et al., 2011). Por sua vez, 

a relevância da dupla função catalítica dessa molécula enzimática, como APB e 

leucotrieno (LT)-A4-hidrolase, continua a ser uma questão em aberto (PHAM et al., 

2007; PIESSE, et al., 2004, FOULON et al., 1999). Sua ação em ampla faixa de pH 

demonstra sua adaptabilidade a vários sub-compartimentos celulares e seu 

envolvimento em um amplo espectro de fenômenos fisiológicos (FOULON et al., 

1999), entre os quais se incluem os processos inflamatórios (PHAM et al., 2007; 

FOULON et al., 1999). Foi hipotetizado que a atividade APB estaria relacionada com 

a angiogênese, pois a calidina (HEFFELFINGER, 2007; BALOGH et al., 1998) e 

angiotensina III (RUIZ-ORTEGA et al., 2007), substratos da APB, têm reconhecidas 

ações na regulação do processo angiogênico (HEFFELFINGER, 2007). Já a atividade 
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catalítica eicosanoide (LT-A4-H) da APB é responsável pela formação de LT-B4, um 

potente mediador pró-inflamatório sintetizado por células imunes, como eosinófilos, 

neutrófilos e macrófagos, o qual estimula a produção de várias citocinas (PENNING 

et al., 2002), sendo um fator quimiotático reconhecidamente potente durante o início 

da inflamação (RYAN e GODSON, 2010; HAEGGSTRÖM, 2000), além de 

promover degranulação, aumento da liberação de enzimas lisossômicas e produção de 

superóxidos por neutrófilos (TSUJI et al., 1999; SAMUELSSON et al., 1987). 

Hashimoto e colaboradores (2003) quantificaram a expressão gênica dos receptores de 

LT-B4 (BLT1 e BLT2) em tecido sinovial de pacientes artríticos, mostrando grande 

expressão de ambos neste tecido inflamado. Mathis e colaboradores (2010) mostraram 

redução da incidência e gravidade da doença, incluindo a proteção contra a perda 

óssea e da cartilagem, em ratos nocauteados para o receptor BLT2 em modelo de 

artrite induzida por autoanticorpos. Maiores níveis de LT-B4 foram encontrados no 

plasma na fase ativa da AR, quando comparado com a fase inativa e indivíduos sadios 

(XU, 2010). Mendes e Silveira (2013) mostraram que as atividades LT-A4-H e APB 

estão inter-relacionadas, de forma compartimento-dependente, atuando como enzimas 

independentes, com modulação diferencial das suas especificidades, eficiências e/ou 

afinidades catalíticas sobre os substratos epóxi e peptídico, ou como enzimas 

bifuncionais ou interdependentes, cujas atividades são inversamente relacionadas 

devido à inibição concorrente de uma destas atividades. 

 

1.4. Tratamento da AR 

Existem três classes principais de medicamentos utilizados no tratamento da AR: 

1- drogas anti-inflamatórias não hormonais (AINHs); 2- drogas anti-inflamatórias 

hormonais ou corticosteroides; 3- drogas modificadoras da doença (DMARDs), 

subdivididas em drogas sintéticas, como o metotrexato (MTX), sulfassalazina, 

antimaláricos, leflunamida, ciclosporina e azatioprina, e drogas biológicas, como os 

anticorpos antilinfócito B, anti-CD20+ (rituximabe/Rituxan, Genentech, Mabthera-

Roche), o bloqueador do segundo sinal de ativação do linfócito T (abatacepte/Orencia, 

Myers, Squibb S.R.L.), o antirreceptor da IL-6 (tocilizumabe/Actemra, Roche; 

Roactemra, Chugai) (THOMPSON, et al., 2016), bem como, dentre esses, os de uso 

mais disseminado atualmente, quais sejam os anti-TNF-α (etanercepte/Enbrel, Amgen 

e Wyeth; infliximabe/Remicade, Mantecorp, Merck&Co, Schering-Plough e Janssen-

Cilag; adalimumabe/Humira, Abbott; golimumabe/Simponi, Janssen Biotech).  
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O conceito corrente no tratamento da AR é o início imediato da administração de 

alguma das DMARDs sintéticas supracitadas, após definição do diagnóstico e 

monitoramento clínico-laboratorial e radiográfico (GARNER et al., 2014; JEFFERY, 

2014; ATZENI et al., 2013; CAPORALI et al., 2013). As DMARDs atenuam 

sintomas clínicos e retardam a lesão articular em pacientes com AR (THOMPSON, et 

al., 2016; AGARWAL, 2011). O MTX geralmente é a DMARD eleita no início do 

tratamento (PERES et al., 2015; SILVA, 2015; WOODWORTH e DEN BROEDER, 

2015; ATZENI et al., 2013; BIANCHI, 2012) e sua forma de administração, isolada 

ou associada a outra DMARD, dependerá da gravidade e progressão da doença 

(ATZENI et al., 2013; BIANCHI, 2012). Cerca de 40% dos pacientes tratados com 

MTX tornam-se resistentes ao tratamento, e a resistência é detectada após um longo 

período (> 3 meses), quando o quadro da doença pode ter se agravado. A presença de 

um biomarcador, o CD39, em células T reguladoras periféricas, permitiria reconhecer, 

dentre os pacientes artríticos, aqueles que se tornarão resistentes ao tratamento com 

MTX (PERES et al., 2015). Pacientes artríticos que apresentam baixa densidade de 

CD39 nas células T reguladoras periféricas, tornam-se resistentes ao tratamento com 

MTX. Apesar de ainda não estar sendo utilizado na clínica, essa medida parece ser um 

método rápido, conveniente e confiável para detectar a resistência ao MTX, dando, 

então, oportunidade de encaminhar o paciente imediatamente para outros tipos de 

terapia (PERES et al., 2015).  

Os AINHs são utilizados para controle da inflamação e podem reduzir a dor na 

maioria dos casos. Existem várias classes terapêuticas de AINHs, mas não existem 

estudos que demonstrem, com segurança, a superioridade de alguma delas 

(BIANCHI, 2012). A escolha ocorre em função do perfil do paciente, comorbidades 

e/ou intolerâncias e hipersensibilidades. Recomenda-se usar doses menores e pelo 

menor tempo possível, avaliando seus efeitos adversos (BIANCHI, 2012). Os 

corticosteroides são geralmente usados em doses anti-inflamatórias, sendo a 

prednisona, ou sua forma terapeuticamente ativa, a prednisolona, os derivados mais 

utilizados. Em casos de evolução grave da doença, com envolvimento extra-articular, 

são utilizadas doses maiores de corticosteroides, visando sua ação imunossupressora 

(BIANCHI, 2012). 

Drogas biológicas anti-TNF-α vêm sendo adotadas após ineficácia da terapia da 

AR com DMARDs sintéticas, intolerância, ou em casos de pior prognóstico, como 

erosão precoce, altos títulos de FR e/ou de autoanticorpos contra peptídeos (e 
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proteínas) citrulinados cíclicos (anti-CCP), grande número de articulações acometidas 

ou envolvimentos extra-articulares (BIANCHI, 2012). O início da terapia biológica da 

AR e de outras doenças reumáticas, como artrite psoriática e espondilite anquilosante, 

é geralmente instituído com drogas anti-TNF-α (LAZZERINI et al., 2016; GARNER 

et al., 2014; MENDONÇA et al., 2012).  

Atualmente, cinco drogas bloqueadoras de TNF-α estão aprovadas para o 

tratamento de pacientes com AR; três anticorpos monoclonais: infliximabe, 

adalimumabe e golimumabe; o receptor recombinante de TNF-α, etanercepte; e o 

certolizumabe (Pegol) (LAZZERINI et al., 2016; BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015), 

este um fragmento Fab humanizado conjugado com polietilenoglicol (LAZZERINI et 

al., 2016; THALAYASINGAM e ISAACS, 2011; TAYLOR, 2010). As cinco drogas 

anti-TNF-α se ligam ao sTNF e ao mTNF, resultando na diminuição da população 

celular em locais de inflamação, por meio da indução de apoptose, diminuição do 

influxo ou aumento do efluxo de células inflamatórias, ou por citotoxicidade direta 

(ATZENI et al., 2013; TAYLOR, 2010). A apoptose pode ser consequência da 

ausência de sinais de sobrevivência do sTNF ou da reação cruzada de mTNF com as 

drogas anti-TNF-α (TAYLOR, 2010). Os estudos in vitro sobre PBMCs humanas 

mostraram que infliximab e adalimumab aumentam a quantidade de células em 

apoptose, ao passo que o etanercept o faz em menor grau e o certolizumabe carece 

completamente desta propriedade. Assim, apesar do efeito anti-TNF-α ser comum a 

estas drogas, além de estruturas e propriedades farmacocinéticas distintas, elas 

também possuem ações distintas (ATZENI et al., 2013; AGARWAL, 2011).  

Por sua vez, além da reumatologia e oncologia, as drogas biológicas vêm sendo 

empregadas no tratamento de doenças infecciosas, hemostáticas e na rejeição de 

transplantes (ELVIN et al., 2013). Novas drogas desse tipo chegam ao mercado a cada 

ano. Atualmente, pelo menos três desses medicamentos biológicos já integram a lista 

dos dez blockbuster da indústria farmacêutica em todo o mundo (ANDERSON, 

2016). Coincidentemente, o desenvolvimento dos medicamentos biológicos ocorre 

exatamente no contexto de rápidas e profundas mudanças negativas no ambiente de 

negócios da indústria farmacêutica, redução generalizada da produtividade de 

pesquisa e desenvolvimento, crises fiscais associadas a pressões de governos para 

redução dos custos com saúde, maior rigor para aprovação de novas drogas e pressão 

dos medicamentos genéricos (ELVIN et al., 2013). Neste sentido, os medicamentos 

biológicos são vantajosos para os grandes oligopólios farmacêuticos, pois são 
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moléculas bem mais complexas e caras, muito mais lucrativas e difíceis de copiar do 

que as drogas sintéticas correntes. Também, contribui significativamente com esses 

interesses da indústria, a costumeira política agressiva de persuasão efetuada pelos 

seus representantes comerciais junto à classe médica.  

Por outro lado, contrariando esses interesses, estudos que avaliam os riscos do uso 

do tratamento com fármacos anti-TNF biológicos mostram, consistentemente, que 

estes estão associados a um maior risco de infecções graves da pele, tecidos moles e 

articulações (ATZENI et al., 2015; ATZENI et al., 2013; RAMIRO et al., 2014) e 

infecções oportunistas graves (ATZENI et al., 2015; CURTIS et al., 2011; 

BONGARTZ et al., 2006) em comparação com as tradicionais DMARDs utilizadas 

no tratamento da AR (SINGH et al., 2015; CURTIS et al., 2011; CURTIS et al., 2010; 

ASKLING et al., 2007), além de maior risco de ocorrência de neoplasias malignas 

(BONGARTZ et al., 2006). 

 

1.5. Drogas sintéticas anti-TNF-α 

A PTX (Trental e Sanofi, Aventis Farmacêutica; Pentox, Farmasa; Pentoxin, 

Teuto; Trentafilina, Sigma Pharma; Pentoxifilina, Medley e Apotex Inc), o ROL 

(Rolipram, Schering AG), a RUP (fumarato de rupatadina, Rupafin, Biosintetica 

Farmacêutica; Rinialer, J. Uriach&Cia) e a TAL (Talidomida, FUNED) são 

reconhecidos como drogas que agem em diferentes etapas da síntese de TNF-α. 

Porém, não há estudos clínicos sobre a RUP e o ROL na AR. Por outro lado, existem 

apenas 6 estudos clínicos, todos com mais de 15 anos, que avaliam as possíveis ações 

antiartríticas da TAL (SCOVILLE, 2001; KEESAL et al., 1999; SCOVILLE e 

READING, 1999; LEE et al., 1997; GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ et al., 1989; 

GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 1984) e outros 6 estudos clínicos com a PTX, sendo 

dois deles nos últimos 4 anos (BUBLIKOV et al., 2016; MOHAMMED et al., 2013; 

USHA et al., 2002; DUBOST et al., 1997; ISHII et al., 1997; MAKSYMOWYCH et 

al., 1995).  

Como é bem conhecido e convencionado, muitos e diversificados aspectos de 

eficácia, mecanismo de ação e segurança são avaliados em animais de experimentação 

antes da aplicação de uma dada droga em seres humanos, e essas avaliações 

continuam mesmo após sua aprovação. Na fase pré-clínica, após a identificação do 

potencial terapêutico em experimentações in vitro, a molécula de interesse é aplicada 

em animais; passa-se então ao ensaio clínico, o qual é ainda dividido em 4 fases. Na 
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Fase 1, é realizado o primeiro estudo em seres humanos, em pequenos grupos de 20 a 

100 voluntários sadios; na Fase 2 são realizados estudos controlados em 100 a 500 

pacientes para avaliar a efetividade da medicação; na Fase 3 é realizado um estudo 

terapêutico de larga escala, com 1000 a 5000 pacientes de diferentes populações; já a 

Fase 4, ou de farmacovigilância, ocorre após aprovação para comercialização do 

produto e é caracterizada pelo monitoramento dos efeitos do medicamento 

(QUENTAL e SALLES FILHO, 2006).  

Dentre os estudos clínicos com a PTX, Maksymowych e colaboradores (1995) 

avaliaram 19 pacientes, Dubost e colaboradores (1997) avaliaram 21 pacientes, Ishii e 

colaboradores (1997) avaliaram 1 paciente, Usha e colaboradores (2002) avaliaram 53 

pacientes, Mohammed e colaboradores (2013) avaliaram 49 pacientes, Bublikov e 

colaboradores (2016) avaliaram 101 pacientes. Dentre os estudos clínicos com a TAL, 

Gutiérrez-Rodríguez (1984) avaliou 7 pacientes, Gutiérrez-Rodríguez e colaboradores 

(1989) avaliaram 17 pacientes, Lee e colaboradores (1997) avaliaram 12 pacientes, 

Keesal e colaboradores (1999) avaliaram 10 pacientes, Scoville e Reading (1999) 

avaliaram 31 pacientes e Scoville (2001) avaliou 25 pacientes. No geral, com esse 

número amostral, e uma vez que abordam parâmetros isolados e aleatórios, tais 

investigações sequer constituem um estudo sistematizado de Fase 1.   

A PTX (C13H18N4O3), nomenclatura oficial IUPAC: 3,7-dimetil-1-(5-

oxohexil)purina-2,6-dione (National Center for Biotechnology Information, 2017a), 

parece suprimir a produção de TNF-α bloqueando a transcrição do gene desta citocina 

em macrófagos e leucócitos murinos e humanos (NEVES et al., 2015; ZHANG et al., 

2010; KRETH et al., 2010; WEINBERG et al.,1992; HAN et al.,1991; THIEL et 

al.,1991), além de aumentar os níveis intracelulares de adenosina 3',5'-monofosfato 

cíclico (AMPc) em macrófagos de ratos, inibindo a produção de TNF-α por essas 

células (CORRÊA, 2008; SZTRYMF et al., 2004). Outro mecanismo de ação 

proposto para a PTX consiste na inibição da produção de outras citocinas/quimiocinas 

por inibição direta ou indireta do TNF-α em humanos (NEVES et al., 2015; KRETH 

et al., 2010). Há relatos de que a PTX inibe a ativação de neutrófilos murinos e 

humanos, incluindo adesão, quimiotaxia e liberação de oxidante in vitro (ZHANG et 

al., 2010; BESSLER et al., 1986). Clinicamente, a PTX tem sido utilizada para 

atenuar processos inflamatórios, com efeitos inibitórios detectados sobre a IL-1β, IL-

6, IL-8, interferon (IFN)-γ e IL-2 (ZHANG et al., 2010; CORRÊA, 2008; NEUNER 

et al., 1994), angiogênese e modulação da resposta tipo Th2, responsável pela 
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produção de IL-4, IL-5, IL-13, IL-12 e TNF-α (PÓVOA, 2008; BIENVENU et 

al.,1995). Foi relatado que a PTX inibe a produção de TNF-α em macrófagos murinos 

(MARCINKIEWICZ et al., 2000) e em células sinoviais de pacientes AR, neste caso 

inibindo o desenvolvimento de pannus de forma dose-dependente (MORIUCHI et al., 

1998). A PTX tem mostrado eficácia sobre a artrite experimental em ratos (PAL et al., 

2016b; MOHAMED et al., 2014; QUEIROZ-JUNIOR et al., 2013; SILVA et al., 

2000) e camundongos (TISSI et al., 1999). Os estudos da PTX no tratamento de 

pacientes AR (BUBLIKOV et al., 2016; MOHAMMED et al., 2013; USHA et al., 

2002; ISHII et al., 1997; MAKSYMOWYCH et al., 1995) sugerem um potencial 

efeito antirreumático (ISHII et al., 1997; USHA et al., 2002). Dentre as drogas 

propostas no presente estudo, até o momento a PTX é a que foi avaliada em maior 

número de pacientes (244) em estudos clínicos (BUBLIKOV et al., 2016; 

MOHAMMED et al., 2013; USHA et al., 2002; DUBOST et al., 1997; ISHII et al., 

1997; MAKSYMOWYCH et al., 1995), nenhum desses estudos efetivamente 

conclusivo em recomendar o uso da PTX no tratamento da AR. 

A TAL (C13H10N2O4), nomenclatura oficial IUPAC: (RS)-2-(2,6-dioxopiperidina-

3-il)-1H-isoindol-1,3(2H)-diona (National Center for Biotechnology Information, 

2017b), já mostrou efeitos imunomoduladores e anti-inflamatórios efetivos e está 

sendo testada em humanos para diversas condições inflamatórias como espondilite 

anquilosante (DENG et al., 2013; MAGALHÃES et al., 2006; TSENG et al., 1996), 

artrite idiopática juvenil (SATHE e KHUBCHANDANI, 2013), eritema nodoso 

leproso, lúpus eritematoso cutâneo, entre outras (MAGALHÃES et al., 2006; 

COMBE, 2001; TSENG et al., 1996). Há relatos consistentes de que a TAL inibe a 

síntese de TNF-α in vitro e in vivo (PÓVOA, 2008; CAMUSSI e LUPIA, 1998), 

aumentando a degradação do mRNA do TNF-α, com consequente inibição da 

produção dessa citocina em humanos e roedores (ALEXANDRE-MOREIRA et al., 

2005; LUNA, 2005). Também, tem sido relatada a ação anti-angiogênica da TAL, 

reduzindo a formação de novos vasos sanguíneos que contribuiriam com a progressão 

da AR em humanos e roedores (REWATKAR et al., 2010; SZEKANECZ et al., 2010; 

SZEKANECZ e KOCH, 2009). Em macrófagos peritoneais de camundongos 

incubados com TAL foi observada marcada inibição do RNA de TNF-α induzido por 

lipopolissacarídeo (LPS) (ALEXANDRE-MOREIRA et al., 2005). Em células 

eritróides progenitoras da medula óssea de ratos CIA, a TAL diminuiu a porcentagem 

apoptótica (LIU et al., 2008). Não houve diminuição de TNF-α em leucócitos de rato 
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estimulados com LPS (OLIVER et al., 1999). Em monócitos de pacientes AR e sadios 

tratados com TNF-α ou TNF-α+TAL, a TAL inibiu a translocação citoplasmática da 

proteína intracelular de alta mobilidade de grupo caixa-1 (HMGB1) causada pelo 

TNF-α (ZUO et al., 2008). Entre os estudos avaliando a TAL no tratamento da artrite 

experimental em ratos (RAO et al., 2010; ALEXANDRE-MOREIRA et al., 2005; 

OLIVER et al., 1999; OLIVER et al., 1998) e camundongos (HAUSCHILD et al., 

1997; KRÖGER et al., 1996), apenas um apontou efeitos negativos (OLIVER et al., 

1999). Sobretudo, alguns dos ensaios clínicos já feitos com essa droga no tratamento 

da AR indicaram efeitos benéficos (GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ et al., 1989; 

GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 1984), mas é opinião generalizada que há a necessidade 

de mais avaliações (SCOVILLE et al., 2001; KEESAL et al., 1999; SCOVILLE e 

READING, 1999; LEE et al., 1997). Como é de amplo conhecimento, a TAL foi 

sintetizada inicialmente como sedativo e seu efeito teratogênico (BASTOS, 2013; 

PÓVOA, 2008) causou um dos maiores desastres da história da medicina (BASTOS, 

2013; MARRIOTT et al., 1999). Obviamente, a droga não é prescrita para mulheres 

gestantes e só pode ser recomendada, sob estrito controle, nas mulheres em fase 

reprodutiva. Os efeitos adversos, descritos no tratamento da AR humana com a TAL, 

incluem sonolência (LEE et al., 1997; GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ et al., 1989; 

GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 1984), constipação (SCOVILLE e READING, 1999; 

GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ et al., 1989; GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 1984), 

neuropatia periférica (SCOVILLE e READING, 1999; LEE et al., 1997), inchaço 

duro dos membros inferiores, eritema da face, membros com prurido local ou 

sensação de queimação, perda de cabelo, tosse, obstrução nasal, febre e ressecamento 

da pele e mucosas (GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ et al., 1989), espessura dos membros 

inferiores (GUTIÉRREZ-RODRÍGUEZ, 1984), tremores e erupções cutâneas (LEE et 

al., 1997).  

O ROL (C16H21NO3), nomenclatura oficial IUPAC: 4-(3-ciclopentiloxi-4-

metoxifenil) pirrolidina-2-1) (National Center for Biotechnology Information, 2017c), 

inibe a síntese de TNF-α em células mononucleares murinas e humanas (NYMAN et 

al., 1997; PRABHAKAR et al., 1994; SEMMLER et al., 1993), além de ser bem 

conhecido como um inibidor específico de fosfodiesterase (PDE) do tipo 4 (PDE4) 

em roedores e humanos (DOSEYICI et al., 2014; SHENOY e AGARWAL, 2010; 

LUNA, 2005; HARTMANN et al., 2000; PRABHAKAR et al., 1994). O ROL inibe o 

mRNA do TNF-α a nível pós-transcricional em roedores e humanos (LUNA, 2005), 
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além de suprimir a produção de INF-γ em roedores e primatas em geral (SHENOY e 

AGARWAL, 2010; LUNA, 2005; YAMAKI et al., 2004). O ROL foi originalmente 

concebido como uma droga antidepressiva (HARTMANN et al., 2000; NYMAN et 

al., 1997) e, posteriormente, foi aventado seu potencial terapêutico em doenças 

dependentes de TNF-α, mais especificamente na encefalomielite autoimune 

experimental em ratos (SOMMER et al., 1995) e em primatas não humanos 

(GENAIN et al., 1995). Em ensaios in vitro, em macrófagos ativados e células 

polimorfonucleares de camundongos, o ROL inibiu a produção de TNF-α após 

estímulo com LPS (KORHONEN et al., 2013). Em células do baço e nódulos 

linfáticos de camundongos cultivadas com colágeno tipo II, ROL suprimiu a resposta 

de células T auxiliares tipo 1 (OZEGBE et al., 2004). Estudos que avaliaram o efeito 

do ROL em células humanas constataram a redução dos níveis de TNF-α em 

monócitos (CHITTA et al., 1998) e linfócitos (CHO et al., 2004) estimulados com 

LPS, monócitos da membrana sinovial reumatoide (MCCANN et al., 2010), co-

cultura de células T e macrófagos (CHITTA et al., 1998), monócitos (FOEY et al., 

2003), macrófagos (FOEY et al., 2003; KASYAPA et al., 1999), células T derivadas 

de sangue periférico (FOEY et al., 2003) e PBMCs (SONG et al., 2013a), além da 

modulação da resposta de células T (CHO et al., 2004; FOEY et al., 2003; 

KASYAPA et al., 1999). Em sinoviócitos mistos de pacientes com osteoartrite e AR 

(JENEI-LANZL et al., 2015) e em células do tecido sinovial reumatoide (MORIUCHI 

et al., 1998) foram observados bons resultados anti-inflamatórios do ROL (JENEI-

LANZL et al., 2015) e a inibição do desenvolvimento de pannus de forma dose-

dependente, com inibição do TNF-α (MORIUCHI et al., 1998). Também, já existem 

evidências de que ROL melhore a artrite experimental em ratos (PAL et al., 2016a; 

THABET et al., 2016; FRANCISCHI et al., 2000; LAEMONT et al., 1999; NYMAN 

et al., 1997; SEKUT et al., 1995) e camundongos (YAMAKI et al., 2007; YAMAKI 

et al., 2004; ROSS et al., 1997). Sabe-se que sua ação é 500 vezes mais potente em 

comparação a PTX na supressão de TNF-α (LUNA, 2005; HARTMANN et al., 2000). 

Como já mencionado, não há relatos de ensaios clínicos sobre o ROL no tratamento 

da AR.  

A RUP (C26H26ClN3), nomenclatura oficial IUPAC: 8-cloro-11-[1-[(5-metilpiridin-

3-il)metil]piperidin-4-ilidene]-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina 

(National Center for Biotechnology Information, 2017d), é classicamente um anti-

histamínico com elevada afinidade ao receptor H1, possuindo potente ação inibidora 
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do fator de ativação plaquetária (PAF) e efeitos anti-inflamatórios em humanos 

(MULLOL et al., 2015; SHAMIZADEH et al., 2014; CHURCH, 2010; VASIADI et 

al., 2010; KATIYAR e PRAKASH, 2009; MULLOL et al., 2008), provavelmente por 

meio da inibição da secreção de mediadores pró-inflamatórios como a IL-6, IL-8, IL-

10, IL-13 e TNF-α em mastócitos, linfócitos ativados (GRZELEWSKA-

RZYMOWSKA e GÓRSKI, 2011) e outras células imunes (VASIADI et al., 2010) 

humanas. Não há estudos, in vitro ou in vivo, sobre o tratamento da AR experimental 

utilizando a RUP, assim como não há, conforme previamente mencionado, nenhum 

ensaio clínico que tenha avaliado seu efeito no tratamento dessa doença. 

No contexto dos efeitos adversos dessas drogas, não há menção de algum para a 

PTX nos relatos disponíveis sobre seu emprego no tratamento na AR em modelos 

experimentais (PAL et al., 2016b; MOHAMED et al., 2014; QUEIROZ-JUNIOR et 

al., 2013; VALE et al., 2004; ABDEL-SALAM et al., 2003; SILVA et al., 2000; 

TISSI et al., 1999; SINGH et al., 1997) e clínicos (BUBLIKOV et al., 2016; 

MOHAMMED et al., 2013; USHA et al., 2002; DUBOST et al., 1997; ISHII et al., 

1997; MAKSYMOWYCH et al., 1995). Quanto ao uso do ROL no tratamento da AR, 

os raros estudos se restringem a modelos experimentais em ratos e camundongos 

(PAL et al., 2016a; THABET et al., 2016; JIANG et al., 2015; KORHONEN et al., 

2013; MCCANN et al., 2010; YAMAKI et al., 2007; YAMAKI et al., 2004; 

FRANCISCHI et al., 2000; LAEMONT et al., 1999; NYMAM et al., 1997; ROSS et 

al., 1997; SINGH et al., 1997; SEKUT et al., 1995) e um desses estudos descreve que 

camundongos tratados com ROL exibiram uma imobilidade aumentada e redução da 

locomoção, fatores associados à letargia. Não existem estudos da RUP na AR em 

animais ou humanos. No que se refere aos efeitos adversos de TAL e ROL estes, 

inclusive, podem ser considerados até menos nocivos que os efeitos colaterais dos 

medicamentos biológicos. De fato, o reposicionamento de fármacos já existentes e 

associações terapêuticas, como é o caso da proposta do presente estudo, têm a 

vantagem de reduzir o custo e o tempo da pesquisa, pois a droga utilizada já passou 

por testes toxicológicos e, em geral, os efeitos adversos conhecidos das drogas 

selecionadas para o reposicionamento não podem obviamente incluir aqueles que 

potencializam a doença que é o alvo do reposicionamento.   

Como é uma droga comumente utilizada cronicamente no tratamento da AR 

(BIJLSMA et al., 2015; CAPORALI et al., 2015; CAPORALI et al., 2013), inclusive 

em etapa prévia da infusão com drogas biológicas (SCHIAPPAPIETRA et al., 2015; 
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CAPORALI et al., 2015), e ter efeito comprovado nos pacientes com a doença 

(CAPORALI et al., 2015; CAPORALI et al., 2013; BIANCHI, 2012), a prednisolona 

é utilizada aqui como droga padrão, por um lado visando comparar sua ação 

antiartrítica com a das drogas sob estudo e por outro avaliar se sua ação poderia 

influenciar a ação antiartrítica dessas drogas.  

Enfim, considerando-se o conhecimento prévio dos efeitos adversos e das medidas 

de segurança para minimizá-los, do ponto de vista da importância do envolvimento da 

síntese de TNF-α na AR, é intrigante que nem todas as características do potencial 

antiartrítico de PTX, TAL, ROL e RUP tenham sido exploradas sistematicamente e 

com a devida profundidade em modelos animais, de modo a consubstanciar sua 

posterior indicação formal para ensaios clínicos, visando seu possível 

reposicionamento na terapêutica dessa doença. Então, sendo essas drogas sintéticas 

potencialmente inibidoras de TNF-α, seriam elas realmente pouco eficazes nas 

doenças autoimunes, ou estariam “esquecidas” como alternativas terapêuticas em 

estudos esparsos realizados num passado carente de conhecimentos e técnicas 

consolidadas para uma avaliação experimental mais refinada e segura, com maiores 

dificuldades para um controle mais eficaz de seus eventuais efeitos colaterais e, em 

geral, para o enfrentamento dessas doenças?  

 

1.6. Avaliação macroscópica do grau de artrite em ratos 

Uma classificação do grau de artrite experimental correntemente aceita baseia-se 

na metodologia de Erlandsson-Harris e colaboradores (1997), onde é atribuída uma 

pontuação segundo o inchaço macroscopicamente observável em cada pata do animal, 

sendo 1 ponto para inchaço detectável em um tipo de articulação, 2 para inchaço em 2 

tipos de articulação, 3 para inchaço em 3 tipos de articulação e 4 para inchaço severo 

em toda pata. As medidas são realizadas somente nas patas posteriores. Assim sendo, 

a pontuação máxima para cada animal é 8. Adicionalmente, os aspectos de eritema e 

cianose também são considerados. 

 

1.7. Avaliação laboratorial de rotina para pacientes de AR 

Muitos estudos têm sido feitos para aprimorar a avaliação da AR em pacientes 

(CURTIS et al., 2012). Dentre os parâmetros laboratoriais rotineiros para acompanhar 

a doença e a eficiência de seu tratamento, os utilizados no presente estudo 

compreendem: 
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1- Hemograma, o qual é considerado uma das avaliações laboratoriais de maior 

abrangência e significado clínico, consistindo na contagem de hemácias e plaquetas, 

contagem diferencial de leucócitos (em linfócitos, monócitos e granulócitos), 

determinação da hemoglobulina e hematócrito (HCT), volume corpuscular médio 

(VCM), concentração celular média de hemoglobina em uma hemácia (MCH) e 

concentração de hemoglobina corpuscular média (MCHC) (FISCHBACH, 2005; 

LIMA et al., 1977). 

2- Anticorpo antinuclear (ANA) é aquele mais frequentemente rastreado para 

pesquisa de autoanticorpos em pacientes suspeitos de doenças reumáticas sistêmicas, 

como AR, lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante, etc (YANG et al., 

2016; GARCÍA-DE LATORRE e GARCÍA-VALLADARES, 2015). O soro de 

pacientes acometidos com essas doenças contém diversos anticorpos, entre os quais os 

dirigidos contra o DNA, a nucleoproteína histona e contra outros antígenos nucleares 

solúveis, sendo esses então coletivamente denominados de anticorpos ou fatores 

antinucleares (MILLER e GONÇALVES, 1999). 

3- Fator Reumatoide (FR) aparece no soro de 70 a 80% dos pacientes com AR 

(BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015). O soro (ISHIKAWA et al., 2017; 

BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015) e, também, o líquido sinovial (ALETAHA e 

BLÜML, 2016) desses pacientes contêm anticorpos especiais anti-IgG, que 

constituem o FR (ISHIKAWA et al., 2017; ALETAHA e BLÜML, 2016; 

BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015).  

 

1.8. Hepatotoxicidade na triagem de novos esquemas terapêuticos 

Vários fármacos têm sido implicados na etiopatogenia de lesões hepáticas 

(DELGADO et al., 1999). Os efeitos benéficos esperados dos medicamentos 

empregados rotineiramente na clínica podem ser limitados devido às reações 

colaterais indesejáveis (BERTOLAMI, 2005), especialmente a agressão ao fígado. A 

lesão hepática causada por droga pode enganosamente parecer relativamente rara no 

contexto das doenças hepáticas. Todavia, são frequentes em centros de referência para 

doenças do fígado e contribuem significativamente para a mortalidade por esse tipo de 

doença, sendo também a causa principal de remoção de drogas do mercado, após as 

fases clínica e pós-clínica (PARANÁ e WAKSMAN, 2011).  

Como principal órgão metabolizador e detoxificador, o fígado está potencialmente 

sujeito a danos por uma grande variedade de substâncias. A lesão pode ser resultante 
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de toxicidade direta, conversão hepática de um xenobiótico em uma toxina ativa, ou 

por meio de mecanismos imunes gerados por uma droga ou metabólito atuando como 

um hapteno para converter uma proteína celular em um imunógeno. O dano hepático 

se reflete geralmente em alterações bioquímicas, transitórias ou persistentes 

(DELGADO et al., 1999), podendo ter característica hepatocelular, o que se traduzirá 

por aumento das transaminases de aspartato e alanina (AST e ALT, respectivamente), 

ou colestático, o que levará ao aumento de bilirrubinas (particularmente da direta), da 

fosfatase alcalina e da gama-glutamil transferase (BERTOLAMI, 2005). Para avaliar 

o dano causado por medicamentos utilizam-se marcadores de lesão hepática, dentre 

eles as transaminases (BERTOLAMI, 2005; KUMAR et al., 2004). 

 As transaminases (ou aminotransferases) compõem um grupo de enzimas que 

catalisam a interconversão de aminoácidos e alfa-cetoácidos por transferência de 

grupos amino (MILLER e GONÇALVES, 1999), com duas representantes de 

interesse clínico: a aspartato-transaminase, também conhecida como glutâmico-

oxalacética ou TGO, e a alanina-transaminase, também denominada glutâmico-

pirúvica ou TGP (MILLER e GONÇALVES, 1999). A atividade dessas enzimas é 

amplamente utilizada para avaliar danos hepatocelulares causados por medicamentos, 

lesões hepáticas ou cardíacas provocadas por infarto do miocárdio ou infecções, já 

que após esses eventos várias enzimas, incluindo as aminotranferases, são liberadas 

das células lesadas e passam para a corrente sanguinea (SILVA, 2015; HUANG et al., 

2012). As transaminases são enzimas produzidas principalmente no tecido hepático e 

que permanecem nesse local em grande quantidade (SALINA, 2013; BURTIS e 

ASHWOOD, 2005; MILLER e GONÇALVES, 1999). Estas enzimas são liberadas na 

circulação sanguínea quando há danos ao hepatócito e, por isso, podem ser utilizadas 

como parâmetros indiretos para a determinação desses danos (SALINA, 2013). A 

AST está presente em grandes quantidades também no tecido muscular e cardíaco e, 

dessa forma, não é específica para diagnosticar hepatotoxicidade, sendo necessária a 

mensuração conjunta com a ALT. Caso haja aumento concomitante na ALT e AST, a 

origem do dano provavelmente é hepática (SILVA, 2015; SALINA, 2013; BURTIS e 

ASHWOOD, 2005).  
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1.9. Alterações ósseas densitométricas e histológicas na AR      

     A remodelação óssea ocorre principalmente por ação dos osteoblastos 

(responsáveis pela síntese óssea) e osteoclastos (responsáveis pela reabsorção óssea) 

(PACCOU et al., 2014; SCHETT e GRAVALLESE, 2012). Na AR há mudanças 

fundamentais no processo de remodelação óssea que potencialmente podem levar a 

alterações ósseas estruturais (PACCOU et al., 2014; ABDULGHANI et al., 2009). 

Sabe-se, também, que o TNF-α atua sobre o metabolismo ósseo na AR, já que essa 

citocina promove diretamente a diferenciação de osteoclastos, estimula a produção de 

RANKL por osteoblastos, fibroblastos e células T, aumentando assim a proliferação 

de osteoclastos, além de inibir indiretamente a proliferação de osteoblastos 

(MANARA e SINIGAGLIA, 2015). Estudos demonstram a redução na densidade 

mineral óssea em modelo animal de AR (com camundongos BALB/c) 

(ABDULGHANI et al., 2009) e em pacientes com AR (KOCIJAN et al., 2014; ZHU 

et al., 2014; ZHU et al., 2013; PÉREZ-EDO et al.,2002).  

     A densidade mineral óssea, quantificada por raios X convencional, é um exame 

de primeira linha na investigação da AR (BAKER et al., 2015; VASANTH et al., 

2013; MOTA et al., 2012) e se tornou indispensável (MOTA et al., 2012), já que as 

alterações radiográficas fazem parte dos critérios diagnósticos e de monitoramento da 

progressão da doença (BAKER et al., 2015; VASANTH et al., 2013; MOTA et al., 

2012). Além disso, o exame tem relativamente baixo custo e disponibilidade 

praticamente universal (BAKER et al., 2015; VASANTH et al., 2013; MOTA et al., 

2012). 

Uma variedade de alterações histológicas pode ocorrer na membrana sinovial de 

pacientes AR (ROONEY et al., 1988). Estas incluem proliferação e espessamento da 

camada do revestimento sinovial, aumento da vascularização e infiltração de 

linfócitos T e B e macrófagos (BAETEN et al., 2000; ROONEY et al., 1988). A 

avaliação histológica fornece informações sobre a gravidade da doença (ROONEY et 

al., 1988) e sobre resultados de seu tratamento. No modelo CIA em ratos algumas 

dessas alterações também já foram evidenciadas (KIM e KANG, 2015; YAMASAKI 

et al., 2012; HITCHON e EL-GABALAWY, 2011; KNOERZER et al., 1997). 
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Objetivos 
 

2.1. Gerais 

Por meio do modelo CIA, avaliar TAL, ROL, RUP e PTX, administrados 

individualmente ou associados, como alternativas ou complementos terapêuticos para 

a AR. 

 

2.2. Específicos 

2.1. Obtenção de valores de hemograma, massa corporal, densitometria mineral 

óssea, ALT e AST no plasma, APB na fração solúvel (FS) de tecido sinovial (TS) e de 

PBMCs, TNF-α no plasma, IL-1β e IL-6 no soro e líquido sinovial (LS), bem como 

ANA e FR no soro de ratos sadios e CIA (selecionados pela presença de cianose, 

eritema e significativo aumento da espessura, ou tumescência, da região plantar em 

ambas as patas traseiras).  

2.2. Medidas dos parâmetros alterados de AR em relação a C-S, além de 

hemograma, massa corporal, ALT e AST no plasma nos animais CIA tratados com 

PTX, TAL, ROL e RUP, e combinações de interesse com essas quatro drogas e com o 

anti-inflamatório padrão (prednisolona) administrado de forma aguda e crônica.  

2.3. Seleção dos tratamentos com eficiência na diminuição da tumescência das 

patas traseiras, independente de prednisolona, e realização de análise histológica das 

patas posteriores e medidas dos parâmetros alterados de AR em relação a C-S, além 

de hemograma, massa corporal, ALT e AST no plasma.  
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2. Estratégias de estudo 

 

     I. Indução de CIA, já sabendo que cerca de 70% desenvolvem o grau de artrite 

aqui convencionado, com pontuação de 6 a 8, segundo classificação pelo grau de 

espessura da região plantar das patas traseiras (ERLANDSSON-HARRIS et al., 1997) 

e com presença de eritema e cianose. Estes são subdivididos em AR, TAL, ROL, 

RUP, PTX, MIX (TAL+ROL+RUP+PTX), PRED AG e PRED CR e MIX tratado 

com PRED AG (MIX+PRED AG) ou PRED CR (MIX+PRED CR) e injeção de 

salina 0,9% nas mesmas condições da indução (C-S). 

 

 

Figura 1 - Esquema sumário geral do protocolo experimental adotado no presente 

estudo. 

  

II. Subdivisão dos grupos para tratamento, conforme mostra a Figura 1: 

a. Administração, por 30 dias, bolus, da talidomida, no dorso, por via 

subcutânea (s.c.), na dose de 30 mg / kg, em volume máximo de 200 μL/animal, em 

animais artríticos (TAL). Esta dose foi utilizada em linhagem Lewis com bom 
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resultado no tratamento de encefalomielite autoimune (CORRÊA, 2008) e em 

linhagem Wistar, reduzindo a carcinogênese mamária (PÓVOA, 2008);  

b. Administração, por 30 dias, bolus, do rolipram, no dorso, por via s.c., na 

dose de 3 mg / kg, em volume máximo de 200 μL/animal, em animais artríticos 

(ROL). Esta dose foi utilizada (via oral) em linhagem Holtzman para diminuição do 

TNF-α na artrite induzida por adjuvante (FRANCISCHI et al., 2000) e em linhagem 

Dark Agouti para diminuir a artrite induzida por CII (NYMAN et al., 1997); 

c. Administração, por 30 dias, de pentoxifilina, por gavagem, via oral, na dose 

de 100 mg / kg, em volume máximo de 600 μL/animal, em animais artríticos (PTX). 

Esta dose foi utilizada em linhagem Sprague–Dawley via intraperitoneal (i.p.) para 

diminuição de lesão pulmonar gerada pela exposição ao fosgênio em cabine de ar 

(ZHANG et al., 2010) e em linhagem Lewis via i.p. com bom resultado no tratamento 

de encefalomielite autoimune (CORRÊA, 2008); 

d. Administração, por 30 dias, de rupatadina, por gavagem, via oral, na dose 

de 0,0285 mg / kg, em volume máximo de 600 μL/animal, em animais artríticos 

(RUP). Esta dose foi utilizada (via oral) para tratar rinite alérgica em pacientes 

humanos (MARMOUZ et al., 2011); 

e. Administração, por 30 dias, do mix com as drogas: talidomida, rolipram, 

rupatadina e pentoxifilina, nas doses e vias descritas nos itens anteriores (MIX); 

f. Administração, por 30 dias, de prednisolona, por gavagem, via oral, na dose 

de 5 mg / kg, em volume máximo de 600 μL/animal, em animais artríticos (PRED 

CR). Esta dose foi utilizada (via oral) em linhagem Wistar para tratar a artrite 

induzida por adjuvante (KUNCHA et al., 2014); 

g. Administração aguda (única), de prednisolona, por gavagem, via oral, na 

dose de  60 mg / kg, em volume máximo de 6 mL/animal, em animais artríticos 

(PRED AG). Esta dose foi utilizada (via oral) para tratar asma aguda em crianças 

(STORR et al., 1987); 

h. Administração, por 30 dias, de prednisolona juntamente com coquetel das 

drogas PTX, ROL, RUP, TAL (MIX+PRED CR), nas mesmas vias e doses 

supracitadas; 

i. Administração aguda (única) de prednisolona e administração por 30 dias do 

coquetel de PTX, ROL, RUP, TAL (MIX+PRED AG), nas mesmas vias e doses 

supracitadas. 
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III. Administração por 30 dias com salina 0,9%, no dorso via s.c. e de água de 

torneira, por gavagem, respectivamente em volumes máximos de 200 e 600 

μL/animal, em artríticos (AR), e controles (C-S); 

IV. Sob anestesia, quantificação da espessura plantar das patas posteriores com 

paquímetro, coleta de sangue, retirada de líquido e tecido sinovial da articulação tíbio-

tarsal da pata posterior esquerda e, após eutanásia, amputação da pata posterior 

direita; 

V. Densitometria óssea das patas posteriores; 

VI. Obtenção de plasma, soro e células mononucleares; 

VII. Hemograma em amostras individuais de sangue total em Counter (Auto 

Hematology Analyzer BC 2800 Vet, Mindray); 

VIII. Fracionamento do tecido sinovial e das células mononucleares para obtenção 

de fração solúvel (FS); 

IX. Medidas de proteína total e aminopeptidase básica (APB) na FS do tecido 

sinovial e das células mononucleares; 

X. Medidas de TNF-α, ALT e AST do plasma, FR e ANA no soro e de IL-1β e IL-

6 no soro e líquido sinovial e análise histológica da pata direita posterior; 

XI. Identificação dos parâmetros diferenciais entre AR e C-S; 

XI. Seleção dos tratamentos efetivos sobre os parâmetros diferenciais entre AR e 

C-S; 

XII. Avaliação dos efeitos dos tratamentos efetivos selecionados sobre os 

parâmetros diferenciais entre AR e C-S. 

 

Figura 2 - Esquema sumário da triagem seletiva da efetividade antiartrítica e da 

toxicidade dos tratamentos.  
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3. Material e Métodos 

 

4.1. Animais, tratamentos e amostras 

Ratos Wistar pesando 160-180g, fornecidos pelo Biotério do Instituto Butantan, 

foram mantidos em caixas de polietileno, com no máximo 5 animais por caixa 

(medidas internas de comprimento x largura x altura = 56 x 35 x 19), com alimento e 

água ad libitum, em estante ventilada (Alesco) com temperatura controlada de 25°C, 

umidade relativa de 65,3±0,9% e fotoperíodo de 12 h: 12 h, claro: escuro (inicio do 

período às 6:00 am). Todos os procedimentos com os animais (indução da artrite, 

medidas de espessura da pata e massa corporal, tratamento com as drogas e coleta de 

amostras) foram realizados entre 2:00-5:00 h do período claro (8:00-11:00 h am). Os 

animais e os protocolos utilizados neste estudo estão de acordo com o CONCEA 

(Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal) e foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Butantan sob o protocolo 

nº1040/13. 

 

4.2. Indução de artrite e tratamentos com as drogas 

O processo de indução de artrite foi baseado no método de Chen e colaboradores 

(2012a). No dia 0, animais foram anestesiados com solução contendo 37,5% de 

cloridrato de cetamina (100 mg/mL) (Vetaset, Fort Dodge, EUA) e 21,73% de 

cloridrato de xilazina (23 mg/mL) (Anasedan, Vetbrands, Brasil) em água destilada, 

da qual foi aplicada, i.p., 2 mL/ kg (75 mg de cloridrato de cetamina/kg e 1 mg de 

cloridrato de xilazina /kg). Após a anestesia, foi administrado colágeno tipo II (CII de 

galinha [Sigma, USA]) dissolvido em 0,1 M de ácido acético (2 mg/mL) por 12 horas 

e emulsificado em igual volume de adjuvante incompleto de Freund (Sigma). Assim, 

a concentração final do CII administrada foi de 1 mg/mL (preparado a 4°C, 

imediatamente antes da utilização), em dose única de 100 μL em cada pata posterior, 

em bolus, via intradérmica (i.d.), na almofada da pata, no metatarso, ou 

alternativamente foi administrada solução de NaCl 0,9%, no mesmo esquema.  

No 7º dia após a 1ª administração, a mesma emulsão de CII em adjuvante foi 

novamente administrada, via i.d. na dose de 100 μL / animal, subdivididos na cauda e 

em 3 lugares do dorso do animal ou, alternativamente, a mesma solução de NaCl 

0,9%, sob o mesmo esquema, em cada grupo respectivo, sob anestesia, como descrito 
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anteriormente. No 14º dia após a primeira administração da emulsão de CII em 

adjuvante, os ratos foram avaliados, selecionados e classificados, conforme o sistema 

de pontuação dos graus de espessura plantar das patas traseiras, baseado naquele 

proposto por Erlandsson-Harris e colaboradores (1997). No presente estudo, os ratos 

que compuseram o grupo artrítico (AR) foram somente os de pontuação de 6 a 8, com 

espessura, eritema e cianose, isto é, cerca de 70% dos animais induzidos. Esses ratos 

artríticos foram subdivididos em 9 grupos: AR (artrítico sem tratamento); PTX 

(artrítico tratado com PTX – Pentoxifilina da EMS); ROL (artrítico tratado com ROL 

- Rolipram da Cayman Chemical Company); TAL (artrítico tratado com TAL - 

Talidomida da FUNED); e RUP (artrítico tratado com RUP - Rupafin da Biosintética 

Farmacêutica); MIX (artrítico tratado com coquetel de PTX, ROL, RUP e TAL); 

PRED AG (artrítico tratado com PRED aguda – Prednisolona da Biosintética); PRED 

CR (artrítico tratado com PRED crônica); MIX+PRED AG (artrítico tratado com 

coquetel de PTX, ROL, RUP, TAL e PRED AG); MIX+PRED CR (artrítico tratado 

com coquetel de PTX, ROL, RUP, TAL e PRED CR). A partir do 14º dia os ratos C-S 

e AR receberam injeções diárias de 0,2 mL de salina 0,9%, via i.p. e os ratos PTX, 

ROL, RUP, TAL, MIX, PRED AG, PRED CR, MIX+PRED AG e MIX+PRED CR 

receberam as drogas respectivas diluídas em água destilada (PRED, RUP e PTX) ou 

DMSO 2% em água destilada (TAL e ROL), em doses de eleição, especificadas no 

item 3 (subitem II nas estratégias de estudo), num volume máximo de 0,2 mL, 

administrado s.c., e de 0,6 mL, administrado via oral por gavagem, em todos os 

tratamentos crônicos supracitados, além do volume máximo de 6,0 mL na 

administração da prednisolona aguda, via oral, por gavagem.  

Novos agrupamentos foram formados ao longo do estudo, em função das 

atividades que esses grupos apresentaram. No 45º dia, ao final do tratamento, os 

animais de cada um destes grupos foram anestesiados, conforme aqui descrito 

anteriormente, para coleta do material abaixo especificado. As doses das drogas foram 

selecionadas de acordo com a utilização corrente para tratamento experimental de 

artrite e/ou outras doenças inflamatórias em ratos, conforme especificado no item 3 

(subitem II nas estratégias de estudo). 

Os ratos não inseridos em nenhum desses grupos experimentais foram 

eutanasiados, sob anestesia, por decapitação.   
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4.3. Coleta de material 

Após o período de tratamento, os animais dos respectivos grupos, sob anestesia, 

foram submetidos à sangria por punção cardíaca com seringas com e sem heparina e 

seringa com EDTA. Cerca de 6,0 mL de sangue coletado com heparina foi utilizado 

para o processamento necessário para a obtenção de fração solúvel (FS) de PBMCs e 

plasma (MENDES, 2012). Aproximadamente 2,0 mL de sangue coletado sem 

heparina foi deixado por 10 min a 23ºC e então centrifugado a 200 X g por 10 min 

sob a mesma temperatura, para a obtenção de soro, destinado para medida de FR, 

ANA, IL-1β e IL-6. Aproximadamente 2,0 mL de sangue coletado com heparina foi 

centrifugado a 200 X g por 10 min a 4ºC, para a obtenção de plasma, destinado para 

medida de ALT, AST e TNF-α. Cerca de 0,5 mL de sangue total coletado com EDTA 

foi destinado ao counter para realização do hemograma. O líquido (LS) e o tecido 

sinovial (TS) foram retirados da articulação tíbio-tarsal da pata posterior esquerda, 

conforme descrito previamente (MENDES, 2012; YAMASAKI et al., 2012; 

MENDES et al., 2011), sendo o LS destinado à medida de IL-1β e IL-6 e a FS de TS e 

de PBMCs destinada à medida de atividade APB e teor proteico. Em seguida, a pata 

posterior direita foi desmembrada para obtenção da articulação tíbio-tarsal, destinada 

ao exame histológico (YAMASAKI et al., 2012). Soro, plasma, líquido sinovial e FS 

de tecido sinovial e de PBMCs foram armazenados a -20ºC e utilizados em até 10 

dias. Após esta coleta, os animais, sob anestesia, foram eutanasiados por decapitação. 

 

4.4. Obtenção de PBMCs 

Baseado na metodologia de Grage-Griebenow e colaboradores (1997), o sangue 

heparinizado foi cuidadosamente depositado sobre uma solução de Percoll (densidade 

= 1,077 g / mL) (GE – Healthcare, USA) com PBS (56%); para cada 5 mL de sangue 

coletado foi usado 3 mL da solução de Percoll e PBS (56%), sendo centrifugado a 

1.000 X g, por 40 min, a 25ºC. A camada de PBMCs (segunda faixa de cima para 

baixo, aspecto esbranquiçado) foi retirada do tubo com pipetas Pasteur e transferida 

para microtubos identificados para a realização de contagem destas células.  

A quantificação do número total de PBMCs foi realizada em alíquotas de 20 μL de 

suspensão de células diluídas em líquido de Turk (1:20, v/v), em câmara de Neubauer, 

ao microscópio óptico (E600, Nikon, Japão). 
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4.5. Obtenção da FS do TS e de PBMCs 

O TS da articulação foi homogeneizado em tampão 10mM Tris-HCl, pH 7,4, (0,1 g 

de tecido/ 3 mL), por 3 min a 15.000 rpm (Polytron-Aggregate, Kinematica) e 

ultracentrifugado a 100.000 X g por 35 min (Hitachi modelo HIMAC CP60E). O 

sobrenadante corresponde a FS.  

As PBMCs (3,0 x 10
6
 células/ mL) foram sonicadas em tampão Tris-HCl 10mM, 

pH 7,4, a uma amplitude de 40 por 10 segundos e ultracentrifugadas conforme o 

mesmo procedimento descrito no parágrafo anterior, para a obtenção de FS. 

Todos os procedimentos foram realizados a 4ºC. As FS foram utilizadas para 

determinar as atividades de APB e teor proteico. 

 

4.6. Avaliação da artrite e da hepatotoxicidade 

4.6.1. Avaliação macroscópica 

Foi realizada pela observação dos aspectos de eritema (vermelhidão), cianose 

(arroxeado) e quantificação da espessura da região plantar com paquímetro (Mitutoyo, 

EUA), por meio da média das medidas da espessura plantar na região mediana das 2 

patas posteriores, aplicando-se a pontuação proposta por Erlandsson-Harris e 

colaboradores (1997).  

4.6.2. Densitometria óssea (BMD) 

Os animais foram anestesiados, conforme previamente descrito, sendo utilizado o 

equipamento In Vivo Imaging System FX PRO (Bruker Corporation, Alemanha) para 

obter as imagens de raios X. Após a aquisição das imagens, a análise densitométrica 

foi realizada por meio do software Brucker MI (Brucker Corporation, Alemanha). A 

densidade mineral óssea (g/cm3) foi calculada utilizando a média dos valores das 

duplicatas obtidas da tíbia e da região plantar em ambas as patas posteriores de cada 

animal. Para a realização dessa técnica foram utilizados os equipamentos e softwares 

do Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa da Universidade de São Paulo (CEFAP-

USP/ FLUIR) e do Laboratório de Bioquímica do Instituto Butantan. 

4.6.3. Análise histológica da articulação tíbio-tarsal 

As amostras foram fixadas em formol 10% por uma semana e transferidas para 

etanol 70% por uma semana. A descalcificação foi realizada em solução de ácido 

nítrico 10% por 72 horas, fixados em formol 10% por 48 h e desidratado por 1 h em 

álcool 70%, 1 h em álcool 96% e 1 h em álcool absoluto para total desidratação da 

amostra. Após a desidratação, as amostras foram deixadas por 2 horas em xilol e, em 
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seguida, colocadas em um banho de parafina por 3 horas. Os cortes foram realizados 

em sentido longitudinal, em espessura de 5 micrômetros, para a montagem das 

lâminas. As lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina para análise em 

microscópio óptico. A análise foi realizada com um microscópio Nikon E600 

equipado com câmera digital CoolSNAP-PRO®, usando o software Image-Pro Plus® 

4.0 (Cybernetics). 

4.6.4. Hemograma 

Realizado em Counter (Auto Hematology Analyzer BC 2800 Vet, Mindray) com 

amostras individuais de sangue total coletado com EDTA.  

4.6.5. ALT, AST, TNF-α, IL-1β e IL-6 

ALT e AST foram medidas no plasma, usando kits colorimétricos comerciais 

(Laborclin, Brasil), segundo as recomendações do fabricante. TNF-α foi medido no 

plasma, enquanto IL-1β e IL-6 foram medidas no soro e líquido sinovial, usando kit 

ELISA TNF-α para rato da Merck (Alemanha) e kits ELISA Raybiotech (USA) para 

IL-1β e IL-6, segundo as recomendações do fabricante. 

4.6.6. FR e ANA 

FR e ANA foram medidos no soro, usando kits ELISA comerciais Cusabio (USA) 

e Mybiosource (USA), respectivamente, segundo as recomendações dos fabricantes.  

4.6.7. Atividade APB  

Foi medida na FS de tecido sinovial e de PBMCs, em conformidade com 

metodologia previamente descrita (MENDES, 2012; MENDES et al., 2011). 

4.6.8. Teor proteico 

Foi medido pelo método de Bradford (1976), com o kit Bio-Rad (Hercules, USA), 

utilizando triplicatas de 40 μL de amostras de FS do TS e de PBMCs (diluída 10 

vezes), lidas a 630 nm em espectrofotômetro leitor de microplaca Bio-Tek Power 

Wave X® (Bio-Tek Instruments, EUA). O conteúdo de proteína foi interpolado numa 

curva-padrão obtida com albumina de soro bovino (Sigma, USA), dissolvida no 

mesmo diluente da amostra. Os valores foram utilizados para normalização do cálculo 

da atividade APB. 

 

4.7. Análise dos resultados 

 Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) e foram 

analisados estatisticamente usando o software GraphPad Instat™. Análise de 

regressão foi realizada para obtenção de curva padrão de proteína. Foi utilizado o teste 
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t de Student para comparação de duas médias e a análise de variância (ANOVA), 

seguida, quando foram detectadas diferenças, pelo teste post hoc apropriado 

(Newman-Keuls ou Dunnett), para comparar mais de dois valores. Em todos os 

cálculos foi fixado o nível crítico mínimo de p<0,05. 
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4. Resultados 

 

5.1. Caracterização da artrite 

5.1.1. Espessura das patas 

       A espessura da região plantar média das patas traseiras (Figura 3) não diferiu 

entre os grupos C-S e AR no dia da primeira administração de CII em adjuvante (dia 

0). Porém, no dia 14, após duas administrações de colágeno e adjuvante (nos dias 0 e 

7), ocorreu aumento na espessura das patas no grupo AR em relação ao grupo C-S, 

caracterizando a tumefação, que se manteve após 30 dias (dia 45).  
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Figura 3. Evolução temporal da espessura da região plantar das patas traseiras de animais 

artríticos (AR) (% em relação a controles sadios, C-S =100% em cada tempo, n=21) antes (dia 

0) e após a indução CIA (dias 14 e 45). C-S (mm) = 4,206±0,03544 (dia 0); 4,465±0,02876 

(dia 14) e 4,548±0,03167 (dia 45). Valores são média±EPM. Número de animais AR entre 

parênteses sobre as barras. Comparação entre os grupos: C-S x AR: p= 0,9161 (dia 0) e 

*p<0,0001 (dias 14 e 45), teste t-Student não pareado, bicaudal. 

 

5.1.2. Atividade APB 

       A atividade APB na FS do tecido sinovial (TS) de AR foi maior, enquanto na FS 

de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) foi menor que em C-S 

(Figura 4). 
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Figura 4. Atividade da aminopeptidase básica (APB) na fração solúvel (FS) do tecido 

sinovial (TS) e de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de controles (C-S) e 

artríticos (AR) no 45º dia após a indução CIA. Valores são média±EPM. Número de animais 

entre parênteses sobre as barras. Comparação entre os grupos C-S x AR, TS: *p=0,0013 e 

PBMCs: *p=0,0104, teste t-Student não pareado, bicaudal. 

 

5.1.3 TNF-α 

       No 45º dia após a indução CIA, os níveis plasmáticos de TNF-α foram maiores 

em AR que em C-S (Figura 5). 
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Figura 5. Fator de necrose tumoral (TNF)-α no plasma de controles (C-S) e artríticos (AR) no 

45º dia após a indução CIA. Valores são média±EPM. Número de animais entre parênteses 

sobre as barras. Comparação entre os grupos C-S x AR: *p=0,0068, teste t-Student não 

pareado, bicaudal. 

 

5.1.4. IL-1β e IL-6 

        Os níveis séricos de IL-1β e IL-6 não diferiram entre C-S e AR, enquanto os 

níveis de IL-1β e IL-6 no líquido sinovial foram maiores em AR que em C-S no 45º 

dia após a indução CIA (Figura 6).  
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Figura 6. Interleucina (IL)-1β e IL-6 no soro e líquido sinovial (LS) de controles (C-S) e 

artríticos (AR) no 45º dia após a indução CIA. Valores são média±EPM. Número de animais 

entre parênteses sobre as barras (soro) e número de amostras de um pool de 2 animais entre 

parênteses sobre as barras no LS. Comparação entre os grupos C-S x AR no soro: p=0,0858 

(IL-1β) e p=0,6839 (IL-6); C-S x AR no LS: *p=0,0442 (IL-1β) e *p=0,0202 (IL-6), teste t-

Student não pareado, bicaudal. 

 

5.1.5. Fator reumatoide (FR) e Anticorpo antinuclear (ANA)  

        A Figura 7 mostra que não houve diferença significativa nos níveis séricos de FR 

entre os grupos C-S e AR no 45º dia após a indução CIA. O ANA não foi detectado 

no soro de animais controles e artríticos.     
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Figura 7. Fator reumatoide (FR) no soro de controles (C-S) e artríticos (AR) no 45º dia após 

a indução CIA. Valores são média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. 

Comparação entre os grupos C-S x AR: p=0,1223, teste t-Student não pareado, bicaudal.  
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5.1.6. Hemograma 

        No hemograma, o único parâmetro diferencial entre C-S e AR foi o número absoluto de linfócitos, o qual foi menor em AR que em C-S no 45º dia 

após a indução CIA. 

 

       Tabela 1. Hemograma dos controles (C-S) e artríticos não tratados (AR) no 45º dia após a indução CIA.  

 

  Leuc  

(x103/uL) 

Linf                    

(x103/uL) 

Mon                    

(x103/uL) 

Gran                    

(x103/uL) 

Linf                 

(%) 

Mon           

(%) 

Gran           

(%) 

RBC                    

(x106 /uL) 

HGB                     

(g/dL) 

HCT           

(%) 

VCM           

(fL) 

MCH 

(pg) 

MCHC 

(g/dL) 

RDW      

(%) 

PLT     

(x103/uL) 

MPV           

(fL) 
PDW 

PCT        

(%) 

C- S 6,3±0,55 4,54±0,35 0,14±0,02 1,75±0,1 70,0±1,1 2,6±0,10 27,5±1,06 7,8±0,27 13,8±0,52 44,5±1,6 56,4±0,5 17,4±0,1 30,9±0,1 11,6±0,1 665±29 5,0±0,11 16,2±0,07 0,33±0,01 

AR 5,7±0,43 3,27±0,21* 0,14±0,01 1,72±0,1 66,9±1,1 2,7±0,14 30,2±1,09 8,3±0,23 14,4±0,42 46,4±1,2 56,0±0,6 17,3±0,1 31,0±0,2 12,1±0,1 715±32 4,88±0,08 16,1±0,06 0,35±0,02 

t-st p=0,3686 p=0,0046 p=1,000 p=0,9186 p=0,0617 p=0,5858 p=0,0897 p=0,2540 p=0,3671 p=0,3819 p=0,5920 p=0,6337 p=0,8431 p=0,0631 p=0,7958 p=0,4400 p=0,6324 p=0,6013 

 

Valores são a média+EPM. Número de animais em C-S (n=17) e AR (n=17). Comparação entre os grupos C-S x AR: *p<0,005, teste t-Student (t-st) não pareado, 

bicaudal. Leuc = leucócitos totais (x10
3
 / µL); Linf = linfócitos (x10

3
 / µL); Mon = monócitos (x10

3
 / µL); Gran = granulócitos (x10

3
 / µL); Linf = linfócitos (%); 

Mon = monócitos (%); Gran = granulócitos (%); RBC = Hemácias (%); HGB = Concentração de hemoglobina (g/dL); HCT = hematócrito (%); VCM = Volume 

corpuscular médio de hemácias (fL = volume de células = 10
-15 

L ou μm
3 

por hemácia); MCH = Conteúdo celular médio de hemoglobina em uma hemácia (pg) 

(MCH=HGB/RBC); MCHC = Concentração celular média de hemoglobina em uma hemácia (g/dL) (MCHC=HGB/HematócritoX100); RDW = faixa de distribuição 

das hemácias (%); PLT= plaquetas (x10
3
 / µL); MPV = volume plaquetário médio (fL, volume de células); PDW = Índice de amplitude de distribuição do tamanho 

das plaquetas; PCT= Plaquetócrito ou massa plaquetária (%) (PCT=PLTXMPV/10000).  
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5.1.7. Densitometria óssea 

      A densidade mineral óssea da região plantar e da tíbia de ambas as patas 

posteriores de cada animal não diferiram entre C-S e AR no 45º dia após a indução 

CIA (Figura 8). 
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Figura 8. Valores de densidade mineral óssea da região plantar e da tíbia das patas 

posteriores de controles (C-S) e artríticos (AR) no 45º dia após a indução CIA. Valores 

são média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. Comparação entre 

os grupos C-S x AR, pata: p=0,1837 e tíbia: p=0,6146, teste t-Student não pareado, 

bicaudal.  

 

 

5.2. Hepatoxicidade e toxicidade metabólica na artrite  

5.2.1. Atividade das transaminases 

        Os níveis de ALT e AST em AR foram maiores que em C-S no 45º dia após a 

indução CIA (Figura 9).  
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Figura 9. Níveis plasmáticos de alanina-transaminase (ALT) e aspartato-transaminase (AST) 

de controles (C-S) e artríticos (AR) no 45º dia após a indução CIA. Valores são média±EPM. 

Número de animais entre parênteses sobre as barras. Comparação entre os grupos C-S x AR, 

ALT: *p<0,0001 e AST: p=0,0029, teste t-Student não pareado, bicaudal. 
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5.2.2. Massa corporal 

        Não houve diferença entre a massa corporal (Figura 10) dos grupos C-S e AR ao 

longo do período de estudo (dia 0 ao dia 45).  
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Figura 10. Evolução temporal da massa corporal (g) de controles (C-S) e artríticos (AR) 

antes e após a indução CIA. Valores são média±EPM. Número de animais entre parênteses 

sobre as barras. Comparação entre os grupos C-S x AR: p= 0,8932 (dia 0), p=0,1528 (dia 14) 

e p=0,2390 (dia 45), teste t-Student não pareado, bicaudal.  

 

 

5.3. Prospecção das drogas efetivas 

5.3.1. Espessura das patas 

        A espessura média da região plantar das patas traseiras após 15 dias da indução e 

30 dias de tratamento (dia 45) com PRED CR, MIX+PRED CR, MIX+PRED AG, 

MIX, ROL e TAL diminuiu em relação a AR (Figura 11).  
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Figura 11. Alteração percentual da espessura da região plantar das patas traseiras dos animais 

artríticos tratados com prednisolona crônica (PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), 

rupatadina (RUP), pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL) e talidomida (TAL), 

RUP+PTX+ROL+TAL (MIX), MIX e prednisolona crônica (MIX+PRED CR) e MIX e 

prednisolona aguda (MIX+PRED AG) em relação aos artríticos não tratados (AR). 

AR=5,538±0,09607 mm = 100%, n=23. Valores são média±EPM. Número de animais 

tratados entre parênteses sobre as barras. Análise de variância (ANOVA), p<0,0001 (AR x 

PRED CR x MIX+PRED CR x PRED AG x MIX+PRED AG x MIX x RUP x PTX x ROL x 

TAL) e Dunnett, *p<0,05 (em relação a AR).  

 

5.3.2. Atividade APB 

        Após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45), a atividade APB na FS 

do TS (Figura 12) diminuiu em todos os grupos tratados (PRED CR, MIX+PRED CR, 

PRED AG, MIX+PRED AG, MIX, RUP, PTX, ROL e TAL) em relação a AR. Não 

houve alteração da APB na FS de PBMCs em nenhum dos grupos tratados em relação 

a AR (dados não mostrados). 
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Figura 12. Atividade aminopeptidásica básica (APB) na fração solúvel (FS) do tecido 

sinovial (TS) em artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com prednisolona crônica 

(PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), rupatadina (RUP), pentoxifilina (PTX), 

rolipram (ROL) e talidomida (TAL), RUP+PTX+ROL+TAL (MIX), MIX e prednisolona 

crônica (MIX+PRED CR) e MIX e prednisolona aguda (MIX+PRED AG). Valores são a 

média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. Análise de variância 

(ANOVA), p<0,0001 (AR x PRED CR x MIX+PRED CR x PRED AG x MIX+PRED AG x 

MIX x RUP x PTX x ROL x TAL) e Dunnett, *p<0,05 (em relação a AR).  

 

5.3.3.TNF-α 

        A Figura 13 mostra que após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45) 

o TNF-α plasmático diminuiu significativamente nos grupos tratados MIX, TAL e 
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ROL em relação a AR, sendo que os demais grupos tratados, embora exibindo 

tendência de diminuição, não diferiram de AR. 
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Figura 13. Fator de necrose tumoral (TNF)-α em artríticos não tratados (AR) e artríticos 

tratados com rupatadina (RUP), pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL), talidomida (TAL) e 

RUP+PTX+ROL+TAL (MIX). Valores são a média±EPM. Número de animais entre 

parênteses sobre as barras. Análise de variância (ANOVA), p=0,0007 (AR x MIX x RUP x 

PTX x ROL x TAL) e Dunnett, *p<0,05 (em relação a AR).  

 

5.3.4. Linfócitos 

        Não houve diferença significativa da quantidade de linfócitos em AR sem 

tratamento (dia 45) e após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45) com as 

drogas (Figura 14).  
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Figura 14. Linfócitos totais em artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com 

prednisolona crônica (PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), rupatadina (RUP), 

pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL) e talidomida (TAL), RUP+PTX+ROL+TAL (MIX), 

MIX e prednisolona crônica (MIX+PRED CR) e MIX e prednisolona aguda (MIX+PRED 

AG). Valores são a média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. Análise 
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de variância (ANOVA), p=0,2198 (AR x PRED CR x MIX+PRED CR x PRED AG x 

MIX+PRED AG x MIX x RUP x PTX x ROL x TAL).   

 

5.3.5. Hemograma 

     A Tabela 2 mostra parâmetros hematológicos dos grupos tratados com PRED AG, 

MIX+PRED AG, PRED CR, MIX+PRED CR, MIX, RUP, PTX, ROL e TAL em 

relação ao grupo AR sem tratamento ao final do período de 15 dias da indução e 30 

dias de tratamento (dia 45). 

Além dos linfócitos, não houve diferença entre os grupos tratados em relação ao 

grupo AR quanto ao número de leucócitos, monócitos e granulócitos, porcentagem de 

monócitos, RBC, HGB, hematócrito, VCM, MCH, MPV e PCT. Nos parâmetros faixa 

de distribuição das hemácias (RDW) e número de plaquetas (PLT), a análise de 

variância mostrou diferença entre os grupos, mas o teste pós-hoc Dunnet não 

identificou diferenças quando analisado somente em relação a AR. Adotando-se uma 

análise comparando todos os grupos entre si para cada um desses dois parâmetros, o 

teste pós-hoc de Newman-Keuls evidenciou a diferença de RDW entre MIX e PTX e 

entre MIX e RUP, mas ainda não foi possível identificar quais grupos difeririam 

quanto a PLT. 

A Tabela 2 mostra uma menor porcentagem de linfócitos em MIX+PRED CR e 

MIX+PRED AG em relação ao grupo AR. No grupo MIX+PRED CR e MIX+PRED 

AG há maior porcentagem de granulócitos em relação ao grupo AR. A concentração 

celular média de hemoglobina em uma hemácia (MCHC) é menor em RUP e PTX em 

relação ao grupo AR. No grupo RUP há maior índice de amplitude de distribuição do 

tamanho das plaquetas (PDW) em relação ao grupo AR. 
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Tabela 2. Hemograma dos artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com prednisolona crônica (PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), 

mix das drogas anti-TNF-α (RUP+PTX+ROL+TAL) (MIX), rupatadina (RUP), pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL) e talidomida (TAL), MIX e 

prednisolona crônica (MIX+PRED CR) e MIX e prednisolona aguda (MIX+PRED AG).  

 

  
AR                   

(17) 

PREDAG      

(6) 

MIX+PREDAG            

(4) 

PREDCR      

(6) 

MIX+PREDCR 

(5) 

MIX              

(6) 

RUP             

(6) 

PTX              

(6) 

ROL             

(8) 

TAL               

(8) 
ANOVA 

Leuc (x103/uL) 5,70±0,43 4,66±0,57 1,43±1,09 4,56±0,47 3,5±0,73 4,16±0,83 5,36±0,93 4,35±0,96 4,27±0,73 6,42±1,38 p = 0,3132 

Linf (x103/uL) 3,82±0,29 3,13±0,42 2,20±0,75 2,85±0,26 1,58±0,48 2,63±0,69 3,43±0,73 2,80±0,63 3,05±0,51 4,31±1,04 P=0,1300 

Mon (x103/uL) 0,14±0,01 0,10±0,0 0,10±0,0 0,10±0,02 0,06±0,02 0,06±0,02 0,15±0,05 0,11±0,04 0,10±0,02 0,16±0,02 p = 0,1951 

Gran (x103/uL) 1,72±0,14 1,43±0,20 1,67±0,35 1,61±0,29 1,86±0,33 1,46±0,22 1,78±0,39 1,43±0,32 1,12±0,21 1,95±0,33 p = 0,5416 

Linf  (%) 66,95±1,12 66,77±2,47 52,80±4,45* 63,17±3,97 41,68±6,28* 58,02±5,71 64,13±6,45 63,22±3,28 71,66±1,03 65,16±1,76 p <0,0001 

Mon (%)  2,71±0,14 2,55±0,24 2,87±0,30 2,36±0,12 3,14±0,27 2,28±0,17 3,06±0,92 2,53±0,23 2,25±0,12 2,77±0,36 p = 0,6377 

Gran (%) 30,22±1,09 30,68±2,34 44,33±4,24* 34,47±3,93 55,18±6,28* 39,70±5,81 32,80±5,54 34,25±3,48 26,09±0,99 32,06±1,60 p <0,0001 

RBC (x106/uL) 8,31±0,23 7,98±0,13 7,24±0,26 8,74±0,20 8,08±0,44 7,62±0,69 8,45±0,57 8,04±0,87 7,74±0,16 8,28±0,22 p = 0,4830 

HGB (g/dL) 14,44±0,42 13,93±0,28 12,10±0,49 14,77±0,26 13,88±0,69 13,05±1,04 14,43±1,20 13,88±1,52 13,36±0,30 14,11±0,40 p = 0,4989 

HCT (%) 46,40±1,21 45,18±0,84 39,30±1,50 47,08±0,87 44,88±2,08 43,42±2,91 49,53±3,92 47,17±4,82 43,80±0,77 46,84±1,25 p = 0,3219 

VCM (fL) 56,02±0,61 56,65±0,83 54,30±0,60 53,97±0,72 55,70±0,75 57,35±1,24
 
 53,65±4,43 53,57±3,14 56,66±0,77 56,66±0,56 p = 0,7042 

MCH (pg) 17,33±0,17 17,40±0,27 16,65±0,27 16,87±0,28 17,14±0,21 17,10±0,47 16,95±0,44 17,18±0,10 17,20±0,16 17,26±0,38 p = 0,8685 

MCHC (g/dL) 31,04±0,26 30,80±0,12 30,73±0,20 31,32±0,15 30,86±0,18 29,90±0,57 29,02±0,23* 29,28±0,33* 30,45±0,31 30,05±0,30 p <0,0001 

RDW (%) 12,14±0,16 12,77±0,44 12,90±0,72 11,87±0,35 12,80±0,65 13,37±0,79 11,90±0,49 11,07±0,26 11,79±0,18 12,48±0,32 p = 0,0593 

PLT (x103/uL) 715±32,1 825±63,0 742±59,3 706±52,8 793±46,8 510±86,4 576±119,9 591±120,8 723±39,2 785±49,9 p = 0,0582 

MPV (fL) 4,88±0,08 5,13±0,11 4,40±0,24 4,98±0,08 4,94±0,09 4,56±0,17 4,98±0,14 4,76±0,18 4,85±0,13 4,87±0,12 p = 0,0631 

PDW 16,15±0,06 16,15±0,08 15,78±0,10 16,27±0,08 11,16±0,02 16,13±0,09 16,52±0,17* 16,05±0,15 16,04±0,05 16,08±0,05 p = 0,0060 

PCT (%) 0,353±0,02 0,422±0,03 0,330±0,04 0,351±0,02 0,391±0,02 0,239±0,04 0,286±0,06 0,289±0,07 0,349±0,02 0,383±0,02 p = 0,1101 

 
Valores são a média±EPM. Análise de variância (ANOVA) (AR x PRED AG x MIX+PRED AG x PRED CR x MIX+PRED CR x MIX x RUP x PTX x ROL x 

TAL) e Dunnett, *p<0,05 (em relação a AR). Número de animais entre parênteses sob os nomes dos grupos na primeira linha. Leuc = leucócitos totais (x10
3 

/ µL); 

Linf = linfócitos (x10
3 

/ µL); Mon = monócitos (x10
3 

/ µL); Gran = granulócitos (x10
3 
/ µL); Linf = linfócitos (%); Mon = monócitos (%); Gran = granulócitos (%); 

RBC = hemácias (x10
3 

/ µL), HGB = concentração de hemoglobina (g/dL); HCT = hematócrito (%); VCM = Volume corpuscular médio de hemácias (fL = volume 

de células = 10
-15 

L ou μm
3 

por hemácia); MCH = Conteúdo celular médio de hemoglobina em uma hemácia (pg) (MCH=HGB/RBC); MCHC = Concentração 
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celular média de hemoglobina em uma hemácia (g/dL) (MCHC=HGB/HematócritoX100); RDW = faixa de distribuição das hemácias (%); PLT= nº de plaquetas 

(x10
3 

/ µL); MPV = volume plaquetário médio (fL, volume de células); PDW = Índice de amplitude de distribuição do tamanho das plaquetas; PCT= Plaquetócrito 

ou massa plaquetária (%) (PCT=PLTXMPV/10000).   

 

 

5.4. Hepatoxicidade e toxicidade metabólica dos tratamentos          

5.4.1. Atividade das transaminases 

        A Tabela 3 mostra os valores da ALT e AST após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45). Os grupos PRED CR, MIX+PRED CR e 

TAL apresentaram valores de ALT menores que AR. A atividade AST foi menor em PRED CR, MIX+PRED CR, PRED AG, MIX+PRED AG, RUP, 

PTX e TAL em relação a AR. 

 

Tabela 3. Níveis plasmáticos de alanina-transaminase (ALT) e aspartato-transaminase (AST) dos artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com 

prednisolona crônica (PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), mix das drogas anti-TNF-α (RUP+PTX+ROL+TAL) (MIX), rupatadina (RUP), 

pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL) e talidomida (TAL), MIX e prednisolona crônica (MIX+PRED CR) e MIX e prednisolona aguda (MIX+PRED 

AG).  

 

  
AR                   

(16) 

PREDCR      

(6) 

MIX+PREDCR 

(5) 

PREDAG      

(6) 

MIX+PREDAG            

(4) 

MIX              

(6) 

RUP             

(7) 

PTX              

(6) 

ROL             

(7) 

TAL               

(8) 
ANOVA 

ALT 77,88±7,5 32,64±13* 44,85±7,4* 57,04±18,3 41,61±6,08 63,87±4,1 54,67±4,5 47,14±2,4 71,62±7,8 46,89±3,0* p<0,0001 

AST 
 
121,1±6,20 0* 0,116±0,1* 0* 0* 100,6±4,3 93,70±5,0* 71,0±1,9* 97,5±9,7 81,92±7,0* p<0,0001 

 
Valores são a média±EPM. Número de animais entre parênteses sob os nomes dos grupos na primeira linha. Análise de variância (ANOVA) (AR x PRED CR x 

MIX+PRED CR x PRED AG x MIX+PRED AG x MIX x RUP x PTX x ROL x TAL) e Dunnett, *p<0,05 (em relação a AR). 
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5.4.2. Massa corporal 

        A Figura 15 mostra que após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45) 

houve diminuição da massa corporal no grupo MIX+PRED CR em relação a AR. 

A
R

P
R
E
D
C
R

C
R

M
IX

+P
R
E
D

P
R
E
D
A
G

A
G

M
IX

+P
R
E
D M

IX
R
U
P

P
TX

R
O
L

TA
L

0

100

200

300

400

500

(23) (6)

(5)

(6)

(4) (4)

(5) (4) (5)
(5)

*

M
a
s
s
a

 c
o

rp
o
ra

l 
(g

)

 

Figura 15. Massa corporal dos artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com 

prednisolona crônica (PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), rupatadina 

(RUP), pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL) e talidomida (TAL), 

RUP+PTX+ROL+TAL (MIX), MIX e prednisolona crônica (MIX+PRED CR) e MIX 

e prednisolona aguda (MIX+PRED AG). Valores são média±EPM. Número de animais 

entre parênteses sobre as barras. Análise de variância (ANOVA), p=0,0022 (AR x PRED 

CR x MIX+PRED CR x PRED AG x MIX+PRED AG x MIX x RUP x PTX x ROL x 

TAL) e Dunnett, *p<0,05 (em relação a AR).  
 

 

5.5.  Caracterização da ação antiartrítica nos tratamentos selecionados 

        Os dados obtidos na prospecção das drogas efetivas, mostraram a melhora da 

espessura da região plantar das patas traseiras nos tratamentos com MIX, TAL e ROL, 

diminuição da atividade APB na FS do TS em MIX, TAL e ROL e ação anti-TNF-α 

com diminuição efetiva dos níveis plasmáticos dessa citocina, além da ausência de 

alteração hematológica nos tratamentos com MIX, TAL e ROL. A avaliação da 

atividade das transaminases mostrou efeito hapatoprotetor da TAL, que diminuiu a 

ALT e a AST em relação a AR. Nenhum dos três tratamentos causou toxicidade 

metabólica, não havendo alteração da massa corporal. Com base nos resultados 

obtidos, é possível concluir que os efeitos benéficos do tratamento com MIX sobre a 

espessura plantar, APB na FS do TS, anti-TNF-α, sem prejuízos hepáticos, são 

resultado da ação de TAL e ROL. Sendo assim, essas duas drogas, foram selecionadas 
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para avaliação posterior mais detalhada, conjuntamente e isoladamente, numa análise 

comparativa com artríticos sem tratamento e controles sadios, tal como mostrado a 

seguir.  

 

5.5.1. Espessura das patas 

     A espessura média da região plantar das patas traseiras nos grupos selecionados 

após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45) diminuiu nos grupos ROL, 

TAL e ROL+TAL em relação a AR, mas não alcançando os níveis do grupo C-S 

(Figura 16).  
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Figura 16. Alteração percentual da espessura da região plantar das patas traseiras dos animais 

artríticos não tratados (AR) e tratados com rolipram (ROL), talidomida (TAL) e ROL+TAL 

em relação aos animais controles (C-S). C-S= 4,206±0,03544 mm = 100%, n=23.  Valores 

são média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. Análise de variância 

(ANOVA), p<0,0001 e Student-Newman-Keuls (C-S x AR x ROL x TAL x ROL+TAL), 

p<0,05 (letras diferentes indicam diferenças entre os grupos - cada grupo também difere de C-

S).    
 

5.5.2. Atividade APB 

        A atividade APB na FS do TS (Figura 17) foi recuperada ao nível de C-S em 

(ROL, TAL e ROL+TAL, sendo menor que em AR após 15 dias da indução e 30 dias 

de tratamento (dia 45). 
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Figura 17. Atividade aminopeptidásica básica (APB) na fração solúvel (FS) do tecido 

sinovial (TS) dos animais controle (C-S), artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com 

rolipram (ROL), talidomida (TAL) e ROL+TAL. Valores são média±EPM. Número de 

animais entre parênteses sobre as barras. Análise de variância (ANOVA), p<0,0001 e 

Student-Newman-Keuls (C-S x AR x ROL x TAL x ROL+TAL), p<0,05 (letras diferentes 

indicam diferenças entre os grupos).  
 

5.5.3. TNF-α 

        A Figura 18 mostra que o TNF-α do plasma foi recuperado ao nível de C-S em 

todos os grupos tratados avaliados (ROL, TAL e ROL+TAL), sendo menores que em 

AR após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45). 
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Figura 18. Fator de necrose tumoral (TNF)-α dos animais controle (C-S), artríticos não 

tratados (AR) e artríticos tratados com rolipram (ROL), talidomida (TAL) e ROL+TAL. 

Valores são média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. Análise de 

variância (ANOVA), p=0,0034 e Student-Newman-Keuls (C-S x AR x ROL x TAL x 

ROL+TAL), p<0,05 (letras diferentes indicam diferenças entre os grupos).  
 

5.5.4. Hemograma 

        A Tabela 4 mostra parâmetros hematológicos dos grupos selecionados após 15 

dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45). Não houve diferença na comparação 

entre AR tratados e não tratados com ROL, TAL e ROL+TAL quanto aos parâmetros 
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de número de leucócitos, monócitos e granulócitos, porcentagem de monócitos, RBC, 

HGB, hematócrito, número total de plaquetas, MCV, MCH, MPV, PDW e PCT. As 

diferenças no número de linfócitos entre C-S e AR e entre AR e os grupos tratados 

foram mostradas respectivamente na Tabela 1 e Figura 9.  

        A Tabela 4 mostra também a menor porcentagem de linfócitos no grupo 

ROL+TAL em relação aos grupos C-S, AR e ROL, enquanto o grupo TAL não diferiu 

de nenhum grupo considerado nessa comparação. No grupo ROL+TAL ocorreu maior 

porcentagem de granulócitos em relação aos grupos C-S, AR e ROL, enquanto o 

grupo TAL não diferiu de nenhum grupo considerado sob comparação. A 

concentração celular média de hemoglobina em uma hemácia (MCHC) foi menor em 

ROL+TAL em relação aos grupos C-S e AR, enquanto TAL e ROL não diferiram de 

nenhum grupo sob comparação.  

 

Tabela 4. Hemograma dos grupos controle (C-S), artríticos não tratados (AR) e 

tratados com rolipram (ROL), talidomida (TAL) e ROL+TAL. 

 

  
C-S                   

(17) 

AR                   

(17) 

ROL                

(8) 

TAL                 

(8) 

ROL+TAL               

(8) 
ANOVA 

Leuc (x103/uL) 6,35±0,55 5,70±0,43 4,27±0,73 6,42±1,38 6,52±1,42 p = 0,3923 

Mon (x103/uL) 0,14±0,02 0,14±0,01 0,10±0,02 0,16±0,02 0,18±0,03 p = 0,3653 

Gran (x103/uL) 1,75±0,17 1,72±0,14 1,12±0,21 1,95±0,33 2,22±0,48 p = 0,1193 

Linf (%) 70,03±1,11
a
 66,95±1,12

a
 71,66±1,03

a
 65,16±1,76

ab
 61,53±2,53

b
 p =0,0005 

Mon (%)  2,61±0,10 2,71±0,14 2,25±0,12 2,77±0,36 2,80±0,21 p = 0,3661 

Gran (%) 27,54±1,06
a
 30,22±1,09

a
 26,09±0,99

a
 32,06±1,60

ab
 35,68±2,40

b
 p =0,0005 

RBC (x106/uL) 7,89±0,27 8,31±0,23 7,74±0,16 8,28±0,22 8,11±0,16 p = 0,4851 

HGB (g/dL) 13,82±0,52 14,44±0,42 13,36±0,30 14,11±0,40 13,94±0,33 p = 0,6215 

HCT (%) 44,56±1,67 46,40±1,21 43,80±0,77 46,84±1,25 47,45±1,32 p = 0,4712 

VCM (fL) 56,46±0,53 56,02±0,61 56,66±0,77 56,66±0,56 58,50±0,52 p = 0,1314 

MCH (pg) 17,44±0,14 17,33±0,17 17,20±0,16 17,26±0,38 17,11±0,11 p = 0,8215 

MCHC (g/dL) 30,97±0,18
a
 31,04±0,26

a
 30,45±0,31

ab
 30,05±0,30

ab
 29,35±0,30

b
 p =0,0004 

RDW (%) 11,66±0,18 12,14±0,16 11,79±0,18 12,48±0,32 12,36±0,34 p = 0,0728 

PLT (x103/uL) 665±29,8 715±32,1 723±39,2 785±49,9 838±87,4 p = 0,0833 

MPV (fL) 5,0±0,11 4,88±0,08 4,85±0,13 4,87±0,12 4,61±0,10 p = 0,5403 

PDW 16,20±0,07 16,15±0,06 16,04±0,05 16,08±0,05 16,04±0,09 p = 0,4289 

PCT (%) 0,337±0,01 0,353±0,02 0,349±0,02 0,383±0,02 0,393±0,04 p = 0,5953 

 

Valores são média±EPM. Número de animais entre parênteses sob os nomes dos grupos na 

primeira linha da tabela. Análise de variância ANOVA e Student-Newman-Keuls (C-S x AR 

x ROL x TAL x ROL+TAL) p<0,05 (letras diferentes indicam diferenças entre os grupos). 

Leuc = leucócitos totais (x10
3
 / µL); Linf = linfócitos (x10

3
 / µL); Mon = monócitos (x10

3
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/µL); Gran = granulócitos (x10
3
 /uL);  Linf = linfócitos (%); Mon = monócitos (%); Gran = 

granulócitos (%);  RBC = hemácias (x10
3
/ µL), HGB = concentração de hemoglobina (g/dL); 

HCT = hematócrito (%); VCM = Volume corpuscular médio de hemácias (fL = volume de 

células = 10
-15

 L ou μm
3
 por hemácia); MCH = Conteúdo celular médio de hemoglobina em 

uma hemácia (pg) (MCH=HGB/RBC); MCHC = Concentração celular média de hemoglobina 

em uma hemácia (g/dL) (MCHC=HGB/HematócritoX100); RDW = faixa de distribuição das 

hemácias (%); PLT= plaquetas (x10
3
 / µL); MPV = volume plaquetário médio (fL, volume de 

células); PDW = Índice de amplitude de distribuição do tamanho das plaquetas; PCT= 

Plaquetócrito ou massa plaquetária (%) (PCT=PLTXMPV/10000).   

 

5.5.5. Interleucinas 

     A Figura 19 mostra que houve aumento nos níveis de IL-1β no líquido sinovial no 

grupo AR em relação ao C-S, sendo que o ROL, TAL e ROL+TAL recuperaram os 

níveis de IL-1β no líquido sinovial após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento 

(dia 45). Com relação aos níveis de IL-6 no líquido sinovial, houve aumento no grupo 

AR em relação a C-S e ROL, TAL e ROL+TAL não foram capazes de melhorar os 

níveis de IL-6 após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45) (Figura 19). 
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Figura 19. Interleucina (IL)-1β e IL-6 no líquido sinovial dos animais controle (C-S), 

artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados com rolipram (ROL), talidomida (TAL) e 

ROL+TAL. Pool de 2 animais por amostra. Valores são média±EPM. Número de amostras 

entre parênteses sobre as barras. Análise de variância (ANOVA), IL-1β: p=0,0124 e IL-6: 

p=0,0047 e Student-Newman-Keuls (C-S x AR x ROL x TAL x ROL+TAL), p<0,05 (letras 

diferentes indicam diferenças entre os grupos para um mesmo parâmetro).  

 

5.5.6. Histologia 

         Nos animais AR (Figura 20-II), as alterações histopatológicas mais evidentes 

observadas, comparativamente a C-S (Figuras 20-I), foram erosão óssea e da 

cartilagem, infiltração celular na cavidade articular e hiperplasia sinovial após 45 dias 

da indução. Após 15 dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45) o ROL 

melhorou a infiltração celular e a erosão óssea e da cartilagem (Figuras 20-III) nos 
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animais artríticos. O tratamento com TAL (Figuras 20-IV) melhorou a erosão óssea e 

da cartilagem e recuperou totalmente a infiltração celular na articulação em relação 

aos animais artríticos sem tratamento (Figuras 20-II). O tratamento combinado de 

ROL+TAL (Figuras 20-V) melhorou bastante a erosão óssea e da cartilagem e a 

infiltração celular na articulação em relação aos animais artríticos sem tratamento 

(Figuras 20-II).  
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Figura 20. Histologia da articulação tibio-tarsal em corte longitudinal de animais controle (I), 

artríticos sem tratamento (II) e tratados com ROL (III), TAL (IV) ou ROL+TAL (V) após 15 

dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45). É possível observar a cartilagem (C), o 

osso (O), a cavidade intra-articular (CA), o menisco (M), erosões ósseas e da cartilagem (E), 

bem como a melhora das erosões ósseas e de cartilagem (ME) nos tratamentos ROL e 

ROL+TAL. Flechas indicam locais de infiltração celular no grupo AR e melhora nos 

tratamentos TAL, ROL e ROL+TAL. HE.  

 

 

5.6. Hepatoxicidade e toxicidade metabólica dos tratamentos          

5.6.1. Atividade das transaminases 

        A Tabela 5 mostra os valores da ALT e AST dos grupos selecionados após 15 

dias da indução e 30 dias de tratamento (dia 45). AR, ROL e ROL+TAL tiveram 

níveis de ALT maiores que C-S. O tratamento com TAL melhorou os níveis de ALT, 

não diferindo de C-S, ROL e ROL+TAL, mas diferindo de AR. A atividade AST foi 

maior em AR que em C-S e menor em TAL que em AR, não diferindo entre os 

demais grupos. 
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Tabela 5. Níveis plasmáticos de alanina-transaminase (ALT) e aspartato-transaminase 

(AST) dos animais controles (C-S), artríticos não tratados (AR) e artríticos tratados 

com rolipram (ROL), talidomida (TAL) e ROL+TAL. 

 

 

  
C-S            

(16) 

AR             

(16) 

ROL             

(8) 

TAL             

(8) 

ROL+TAL    

(7) 
ANOVA 

ALT 37,27±4,4 
a
 77,88±7,5 

b
 71,62±7,8 

bc
 46,89±3,0 

ac
 73,37±9,3 

bc
 p<0,0001 

AST 95,88±4,68 
a
 

 
121,1±6,20 

b
 93,81±9,1 

ab
 81,92±7,0 

a
 99,81±6,4 

ab
 P=0,0014 

 

Valores são a média±EPM. Número de animais entre parênteses sob os nomes dos grupos na 

primeira linha da tabela. Análise de variância (ANOVA) e Student-Newman-Keuls (C-S x 

AR x ROL x TAL x ROL+TAL) p<0,05 (letras diferentes indicam diferenças entre os grupos 

para um mesmo parâmetro).  

 

5.6.2. Massa corporal 

A Figura 21 mostra que houve diminuição de massa corporal no grupo ROL+TAL 

em relação ao grupo C-S, não diferindo de AR, ROL e TAL após 15 dias da indução e 

30 dias de tratamento (dia 45). 
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Figura 21. Massa corporal dos animais controles (C-S), artríticos não tratados (AR) e 

artríticos tratados com rolipram (ROL), talidomida (TAL) e ROL+TAL. Valores são 

média±EPM. Número de animais entre parênteses sobre as barras. Análise de variância 

(ANOVA), p=0,00487 e Student-Newman-Keuls (C-S x AR x ROL x TAL x ROL+TAL) 

p<0,05 (letras diferentes indicam diferenças entre os grupos para um mesmo parâmetro).  
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5. Discussão  

 

6.1. Espessura plantar, massa corporal e análise histológica    

Na primeira administração de colágeno emulsificado em adjuvante, ao iniciar a 

indução (dia 0), observa-se a ausência de diferença na massa corporal e na espessura 

das patas entre C-S e AR. Deste modo, é possível garantir que todos os animais 

utilizados no presente estudo partiram de uma mesma condição em relação a esses 

parâmetros.  

O presente estudo mostra que animais artríticos no modelo CIA, após o 

desenvolvimento da doença (dia 14), podem ser distinguidos macroscopicamente de 

animais sadios pela presença de eritema, cianose e inchaço grave que acometem 

inteiramente ambas as patas posteriores (artríticos), condição que se mantém durante 

os 30 dias subsequentes (dia 45) nos animais artríticos que não foram tratados (AR) e 

cuja condição artrítica é confirmada por aspectos histológicos típicos da articulação 

tibiotársica nessa doença, tais como presença de erosão óssea e da cartilagem, 

infiltração celular e hiperplasia sinovial (KIM e KANG, 2015; SONG et al., 2013b; 

YAMASAKI et al., 2012; HITCHON e EL-GABALAWY, 2011; KNOERZER et al., 

1997). A artrite reumatoide gera destruição progressiva da cartilagem e do osso, com 

predominância de mediadores pró-erosivos e de sinovite proliferativa, caracterizada 

por angiogênese e infiltração de células inflamatórias (LIU et al., 2013; KONISTI et 

al., 2012). Dessa forma, a inflamação da articulação vem sendo utilizada como 

parâmetro de avaliação da presença de artrite em vários estudos (WESTMAN et al., 

2006; CUZZOCREA et al., 2005; TRENTHAM et al., 1977), bem como da eficácia 

terapêutica de fármacos potencialmente antiartríticos (KUNCHA et al., 2014). 

    Os glicocorticoides podem levar a retenção de sódio (Na
+
) e perda de potássio (K

+
), 

gerando, consequentemente, acúmulo de líquido corporal e aumento de massa 

corporal. A prednisolona tem como efeito adverso o ganho de massa corporal 

(BERTHON et al., 2014). Esse efeito da prednisolona cronicamente administrada não 

é observado no presente estudo. Por outro lado, há diminuição do ganho de massa 

corporal após o tratamento combinado de MIX e prednisolona crônica, sugerindo que 

esse efeito decorra das drogas que compõe o MIX. Dentre as drogas estudadas, não há 

dados anteriores sobre o efeito da RUP sobre a massa corporal. Sabe-se que a PTX 

não altera o peso de pacientes com esteato-hepatite não alcoólica tratados por 12 
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meses na dose de 1.200 mg por dia (400 mg, 3 vezes dia) (VAN WAGNER et al., 

2011). No entanto, há relatos anteriores sobre efeitos de ROL e TAL na massa 

corporal. Doseyici e colaboradores (2014) utilizaram o ROL para tratar ratas Wistar 

com obesidade induzida por dieta hiperlipídica, na dose de 0,1 mg/kg/dia, por tubo 

orogástrico, durante 2 semanas, observando que o ganho de massa corporal foi 

significativamente menor no grupo tratado com essa droga em relação ao grupo obeso 

não tratado. Além disso, dois estudos in vitro mostraram que ROL estimula a lipólise 

(SNYDER et al., 2005; NAKAMURA et al., 2004), causando diminuição da massa 

corporal (DOSEYICI et al., 2014). O ROL diminui a PDE citoplasmática em 

adipócitos, ao aumentar o AMPc intracelular e ativar a proteína quinase A1 (PKA) 

(NAKAMURA et al., 2004). Como a lipólise é controlada pela fosforilação mediada 

pela PKA, há aumento da lipólise em ratos tratados com ROL sob regime alimentar 

normal (NAKAMURA et al., 2004). Em camundongos Swiss obesos por dieta 

hiperlipídica, a administração de TAL, na dose de 100 mg/kg, durante 10 dias, induz 

uma redução na adiposidade acompanhada pela diminuição de TNF-α, leptina e 

infiltração de macrófagos (NAKAMITSU et al., 2015). Outro estudo com 

camundongos obesos por dieta hiperlipídica, tratados por 10 dias com TAL, na dose 

de 100 mg/kg, constatou a redução na massa corporal (PINTO et al., 2010). No 

presente estudo, a dose utilizada de TAL (30 mg/kg) é três vezes menor que nesses 

estudos citados onde se observou redução na massa corporal. Com relação a ROL, o 

estudo que observou redução na massa corporal utilizou uma forma de administração 

diferente (sonda orogástrica) (DOSEYICI et al., 2014), enquanto a via de 

administração utilizada no presente estudo é subcutânea. No entanto, o presente 

estudo mostra que nenhuma das drogas avaliadas (RUP, TAL, PTX e ROL), quando 

administradas isoladamente, afeta a massa corporal, o que permite sugerir que o efeito 

da diminuição de massa corporal observada após o tratamento com MIX e 

prednisolona crônica se deve ao efeito conjunto de ROL e TAL, o que foi de fato 

constatado no seguimento do estudo. Sabe-se que tanto a obesidade como o sobrepeso 

diminuem em até 50% a probabilidade de obter a remissão ou baixa atividade da AR, 

independentemente do tratamento com DMARDs ou terapia anti-TNF (DAÏEN e 

SELLAM, 2015; SANDBERG et al., 2014; HEIMANS et al., 2013). Considerando 

que a obesidade ocorre em 18% a 31% dos pacientes com AR, sendo mais frequente 

neste grupo que na população em geral, e que o sobrepeso ocorre em mais de 60% dos 

pacientes com a doença (NARANJO et al., 2008), a diminuição de massa corporal 
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pela administração conjunta de ROL e TAL seria uma vantagem no caso de pacientes 

artríticos com obesidade ou sobrepeso. 

     No presente estudo é constatada a diminuição da espessura plantar nos tratamentos 

com prednisolona crônica, MIX, ROL, TAL e prednisolona crônica ou aguda 

administradas conjuntamente com o MIX, em relação ao AR sem tratamento. O efeito 

anti-inflamatório é bem conhecido para a prednisolona administrada cronicamente no 

tratamento da AR (BIJLSMA et al., 2015; CAPORALI et al., 2015; CAPORALI et 

al., 2013). Além do tratamento crônico, a prednisolona também é utilizada 

agudamente, em etapa prévia da infusão com algumas drogas biológicas 

(SCHIAPPAPIETRA et al., 2015; CAPORALI et al., 2015), visando a supressão 

aguda do sistema imune, para que não haja reação imune ao medicamento biológico. 

O presente estudo constatou que, após 30 dias de uma administração única de 

prednisolona, não há melhora da espessura plantar e do teor de TNF-α, nem alterações 

no hemograma no modelo CIA. Pode-se inferir, então, que as drogas biológicas 

realmente não teriam seu efeito antiartrítico associado ao uso agudo de prednisolona 

no processo de sua administração. No entanto, o presente estudo mostra que o efeito 

da dose aguda de prednisolona na diminuição da atividade APB na FS do TS e na 

diminuição de AST persiste após os 30 dias de tratamento, e no que se refere a APB 

isto poderia contribuir com o efeito anti-inflamatório. Por outro lado, a administração 

aguda e crônica de prednisolona com o MIX aumenta a porcentagem de linfócitos e 

diminui a porcentagem de granulócitos, enquanto a administração crônica também 

diminui ALT. Tais efeitos da prednisolona não são relevantes para influenciar 

significativamente os efeitos antiartríticos do MIX, indicando então a efetividade 

antiartrítica isolada do MIX e validando a continuidade do processo de prospecção de 

drogas antiartríticas dentre as que compõe o MIX, o qual acabou por evidenciar ROL 

e TAL como os componentes antiartríticos mais promissores do MIX. 

A análise dos tratamentos selecionados (ROL, TAL e ROL+TAL) mostra que o 

efeito de diminuição da espessura da região plantar em relação a C-S observado no 

tratamento com MIX foi o mesmo obtido pela combinação de ROL+TAL e de ROL e 

TAL administrados isoladamente. No entanto, a administração combinada de 

ROL+TAL não acrescentou melhora significativa do TNF-α plasmático e da atividade 

APB na FS do TS em relação ao uso isolado de cada uma delas. Isto ocorre 

provavelmente porque ambas as drogas teriam o mesmo mecanismo principal de ação 
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anti-TNF-α e antiartrítica no modelo CIA, a qual é aqui hipotetizada como decorrente 

da inibição de PDE4, como será discutido adiante com mais detalhes. 

     A avaliação histológica qualitativa aponta melhora, mas não a recuperação total 

dos aspectos histológicos nos animais artríticos tratados com ROL, TAL e 

ROL+TAL. Este fato pode estar associado ao período de tempo e doses utilizadas no 

tratamento. 

 

6.2 Atividade APB      

Vem sendo mostrado que a angiogênese é um acontecimento essencial na 

perpetuação de respostas inflamatórias e imunitárias, como no desenvolvimento de 

pannus na AR (LIU et al., 2013; THAIRU et al., 2011). Além da formação do pannus, 

o tecido sinovial inflamado na articulação se torna altamente infiltrado por 

macrófagos e linfócitos T e B (OKAMOTO et al., 2008; BOMBINI et al., 2004). 

Neutrófilos também se apresentam, causando dano tecidual por meio da secreção de 

produtos como enzimas proteolíticas, oxigênio e nitrogênio derivados de radicais 

livres (BOMBINI et al., 2004; HARRIS, 1990). O recrutamento de neutrófilos nos 

locais de inflamação é mediado por quimioatrativos como quimiocinas, C5a e LT-B4 

(BOMBINI et al., 2004). A enzima LT-A4-H tem atividade hidrolítica sobre o 

substrato epóxi LT-A4, formando LT-B4 (ANDERSON et al., 2009). 

A APB, além de hidrolisar resíduos básicos (arginina e lisina) na cadeia peptídica 

(HUI e HUI, 2006; PIESSE et al., 2004; FOULON et al., 1999), é estruturalmente 

semelhante à enzima LT-A4-H (33% de identidade e 48% de similaridade), também 

exibindo essa atividade (PHAM et al., 2007; PENNING et al., 2002; FOULON et al., 

1999; CADEL et al., 1997). Por sua vez, a atividade peptidásica da APB ocorre sobre 

substratos com reconhecidas ações na regulação do processo angiogênico 

(HEFFELFINGER, 2007; RUIZ-ORTEGA et al., 2007; BALOGH et al., 1998), além 

de participar da maturação de hormônios peptídicos e neurotransmissores (CADEL et 

al., 2015; OHNISHI et al., 2015; CADEL et al., 2013), já que sua atividade hidrolítica 

em relação aos resíduos arginina e lisina são essenciais para o  processamento e 

amadurecimento de hormônios e neurotransmissores (OHNISHI et al., 2015). Além 

disso, já haviam evidências anteriores de que a atividade APB é marcadora do 

desenvolvimento da artrite no modelo CIA em ratos (MENDES, 2012; MENDES et 

al., 2011). O presente estudo confirma o mesmo perfil da atividade APB (decréscimo 

na fração solúvel de PBMCs e aumento nessa mesma fração do tecido sinovial) em 
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animais artríticos em relação aos animais sadios. Nesse sentido, como foi evidenciado 

que todos os tratamentos (PTX, TAL, ROL, RUP e MIX isoladamente e com 

prednisolona crônica e aguda) inibem a atividade APB na fração solúvel do tecido 

sinovial, mas não alteram essa atividade APB na fração solúvel de PBMCs, é provável 

que a ação desses tratamentos ocorra inicialmente no foco inflamatório da doença, ou 

seja, nas articulações. Como será discutido mais adiante, a inibição de IL-1β também 

foi observada apenas localmente após os tratamentos com ROL, TAL e ROL+TAL. 

Além disso, é possível hipotetizar que esse efeito local de inibição da APB resulte na 

diminuição da angiogênese, quimiotaxia e estímulo de neutrófilos, sendo benéfica no 

tratamento da AR. 

 

6.3. Transaminases      

Aumentos de transaminases superiores a 10-20 vezes do valor de referência são 

raros na ausência de lesão da célula hepática (REJ, 1984). Sabe-se que há aumento de 

ALT e AST em ratos Wistar com AR induzida por adjuvante completo de Freund 

(BANJI et al., 2011; BORASHAN et al., 2009; HUNG et al., 2006). No presente 

estudo, o valor de ALT na AR não chega a aumentar três vezes e o valor de AST não 

chega a aumentar duas vezes. Embora esse aumento possa sugerir a tendência para a 

ocorrência de danos hepatocelulares no modelo CIA, também poderia ser decorrente 

de desordens não hepatobiliares, considerando-se que as aminotransaminases estão 

ubiquamente distribuídas.  

Ratos tratados com ROL (2,5 e 5 mg / kg, i.p.), 30 min antes da indução de lesão 

hepática aguda por tioacetamida, tiveram diminuição das concentrações séricas das 

transaminases (MATSUHASHI et al., 2005). O tratamento com ROL nas doses de 5 

ou 50 mg / kg antes da indução da síndrome do desconforto respiratório agudo por 

administração intratraqueal de LPS inibiu o aumento de AST e ALT (TURNER et al., 

1993). Porém, não foi observado no presente estudo efeito de inibição de AST e ALT 

pelo ROL, provavelmente porque os estudos que relatam essa inibição utilizaram uma 

dose de ROL quase duas vezes maior (TURNER et al., 1993) e outra via de 

administração (MATSUHASHI et al., 2005). Há relato de uma possível propriedade 

hepatoprotetora da TAL (MURIEL et al., 2003), efeito esse observado no presente 

estudo em relação a ambas transaminases. Estudos que avaliaram a PTX no 

tratamento de esteato-hepatite não-alcoólica apontam a redução dos níveis de AST e 

ALT (VAN WAGNER et al., 2011; LI et al., 2011; LEE et al., 2008; GEORGESCU e 
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GEORGESCU, 2007; TUNCER et al., 2003). No presente estudo, constata-se apenas 

diferença significativa de AST quando o grupo PTX é comparado com o artrítico. 

Dakhale e colaboradores (2014), em estudo clínico de tratamento de urticária 

espontânea crônica com a RUP, na dose de 10 mg por dia, não encontraram alterações 

nas transaminases, assim como no presente estudo. Também, foi evidenciado no 

presente estudo que a prednisolona aguda e crônica, isoladamente, e a prednisolona 

aguda e crônica administrada conjuntamente com o MIX, são capazes de suprimir a 

AST, sugerindo um efeito hepatoprotetor. Um efeito similar, mas menos potente, é 

observado com a diminuição de AST nos grupos RUP, PTX e TAL em relação a AR. 

Quando administradas conjuntamente (MIX) não há diminuição da AST, sugerindo 

que a combinação cause inibição do efeito dessas drogas isoladas. Como nenhum 

efeito hepatoprotetor foi observado no grupo MIX, é possível inferir que na 

administração de prednisolona aguda e crônica, isoladamente, ou em combinações 

com o MIX, esse efeito provém, em maior grau, da prednisolona, a droga presente em 

todos esses tratamentos. O possível efeito hepatoprotetor da prednisolona também 

aparece na ALT, a qual é aumentada na AR e melhorada pelos tratamentos crônicos 

com prednisolona isoladamente ou com o MIX. No entanto, em ratos da linhagem 

Fisher (menores em tamanho e mais sensíveis à estimulação mecânica de seus 

membros posteriores, além de algumas outras características locomotoras e sensoriais) 

tratados por via intravenosa com 22,5 mg de prednisolona / kg por 30 min não foram 

detectadas alterações nos níveis de AST e ALT (REBOLLEDO et al., 2014). Portanto, 

a dose maior utilizada no presente estudo na forma aguda, bem como a cronicidade do 

tratamento, são condições necessárias para causar essas alterações (na ALT com o 

tratamento crônico, e na AST com o tratamento crônico e agudo). 

Drogas anti-reumáticas estão entre os medicamentos comumente associados a 

reações hepáticas adversas ou hepatotoxicidade (AITHAL, 2011). Uma revisão 

sistemática sobre o MTX - medicamento de primeira linha no tratamento da AR – 

mostrou que 13% dos pacientes apresentam elevação de ALT ou AST mais que o 

dobro do limite normal, e que 3,7% dos pacientes interrompem o tratamento devido à 

hepatotoxicidade (SALLIOT e VAN DER HEIJDE, 2009). Foram avaliados 3.808 

pacientes, tratados com baixas doses de MTX (10,5 mg por semana em média) 

durante um período médio de 56 (intervalo de 27-180) meses. Outras drogas usadas 

no tratamento da AR também causam níveis elevados de transaminases, dentre elas as 

DMARDs sulfassalazina, diclofenaco, leflunamida e azatioprina e três drogas 
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biológicas inibidoras de TNF-α, adalimumabe, etanercepte e infliximabe (SILVA, 

2015; LONDONO et al., 2012; AITHAL, 2011). No presente estudo, o grupo AR sem 

tratamento e os grupos tratados com ROL e ROL+TAL tiveram níveis de ALT 

maiores que os animais controle sadios, enquanto que o grupo AR apresentou 

aumento dos níveis de AST em relação aos controles e ao grupo tratado com TAL. 

Contudo, como discutido anteriormente, esse aumento não chega a ser o dobro em 

relação aos controles sadios para ALT e AST, sendo possível afastar a hipótese de 

lesão hepatocelular mais grave do que a causada pelo MTX. O presente estudo sugere 

até um efeito hepatoprotetor da TAL, uma vez que o tratamento da AR com essa 

droga recupera os níveis normais de ambas as transaminases. Assim, a TAL emerge 

como alternativa vantajosa em relação a outras drogas tradicionais para o tratamento 

de pacientes AR que possuam algum comprometimento hepático. 

  

6.4. Hemograma      

     Um estudo sobre subtipos de células B mostrou que um subtipo de linfócito B, 

produtor de IL-10, tem seus níveis significativamente diminuídos em pacientes AR 

(DAIEN et al., 2014). Outros estudos observaram que a população de células T 

reguladoras foi menor em pacientes com AR (FLORES-BORJA et al., 2013; CHEN et 

al., 2012b). A diminuição da quantidade absoluta de linfócitos no grupo AR, 

observada no presente estudo, corrobora os achados supracitados. O aumento da 

migração e acúmulo da população de células B em locais de inflamação pode explicar 

sua diminuição numérica em pacientes com AR ativa e sua recuperação em pacientes 

com doença inativa (FLORES-BORJA et al., 2013).  

     Nenhum dos grupos tratados individualmente com as drogas sob estudo 

apresentam alteração significativa no número de linfócitos. Apesar disso, a 

combinação de TAL, ROL, RUP, PTX e prednisolona, esta última administrada de 

forma crônica ou aguda, causa diminuição da porcentagem de linfócitos e aumento da 

porcentagem de granulócitos na AR, sugerindo um sinergismo ou potenciação na 

administração combinada dessas drogas. Porém, o tratamento com o MIX (TAL, 

ROL, RUP e PTX) não altera o número de linfócitos, sugerindo a existência de 

alguma interação em relação a esse efeito com o uso combinado dessas drogas na 

ausência e na presença de prednisolona, o que corrobora o relato de Dale e 

colaboradores (1974) mostrando que a prednisolona promove a diminuição de 

neutrófilos e monócitos em pacientes com doenças inflamatórias.  
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     O presente estudo também mostra menor porcentagem de linfócitos e maior 

porcentagem de granulócitos no tratamento combinado de ROL+TAL, enquanto a 

TAL sozinha não apresenta esses efeitos. Calabrese e Fleischer (2000) observaram 

que a TAL diminui a produção de células auxiliares e aumenta a produção de células 

supressoras in vitro. Bielekova e colaboradores (2000) observaram que ROL regula 

negativamente a expressão de células Th1 e positivamente a expressão de células Th2 

em monócitos e linfócitos B e T, após ativação inespecífica por LPS in vitro, 

sugerindo um efeito benéfico no tratamento da AR, já que há um predomínio de 

mediadores pró-inflamatórios Th1 nessa doença (MELLADO et al., 2015). No 

presente estudo, esse efeito não foi observado no tratamento com as drogas isoladas, 

constatando-se menor porcentagem de linfócitos e maior porcentagem de granulócitos 

apenas com a combinação ROL+TAL, provavelmente porque esses efeitos in vivo 

seriam dependentes do sinergismo ou potenciação decorrente da administração 

concomitante de ambas essas drogas. Não existem estudos in vivo sobre os efeitos 

isolados dessas drogas em população de linfócitos. Além disso, o efeito da 

administração combinada de TAL+ROL na modulação de algumas populações 

celulares que atuam na inflamação (BIELEKOVA et al., 2000; CALABRESE e 

FLEISCHER, 2000) pode ser influenciado pela diminuição de TNF-α no plasma, e de 

IL-1β localmente no líquido sinovial, os quais, por sua vez, estimulam a ação de 

células imunes e inflamatórias e a liberação de outras citocinas que agravam o quadro 

da AR.  

 

6.5. Citocinas  

TNF-α, IL-1β e IL-6 desempenham papéis importantes na patogênese da AR 

(BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015) e têm sido encontradas em níveis elevados no soro 

de pacientes artríticos (ENG et al. 2016; BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015) e de ratos 

com artrite induzida por adjuvante (LAN et al., 2016; SHEN et al., 2015; REFAAT et 

al., 2013). Além do aumento macroscópico da espessura da região plantar das patas 

traseiras e da avaliação histológica que confirmam o desenvolvimento da AR no 

presente estudo, há aumento dos níveis plasmáticos de TNF-α e dos níveis de IL-1β e 

IL-6 no líquido sinovial nos animais AR, tal qual ocorre na AR em humanos 

(BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; MOELANTS et al., 2013). No entanto, não há 

alteração dos níveis de IL-1β e IL-6 no soro dos animais AR.   
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Macrófagos (sinoviócitos tipo A), fibroblastos (sinoviócitos tipo B) e linfócitos T 

são os tipos celulares mais abundantes na sínovia de pacientes com AR (MARUOTTI 

et al., 2007). Na AR, os mastócitos da sinóvia expandem-se para constituir por volta 

de 5% das células sinoviais (MARUOTTI et al., 2007; OLSSON et al., 2001), 

liberando citocinas inflamatórias como IL-6, IL-8 e TNF-α, cuja expressão é mediada 

pelo fator nuclear NF-κβ (MAROK et al., 1996; BLUE et al., 1993). Mastócitos 

liberam quimiocinas que medeiam o recrutamento de macrófagos (MARUOTTI et al., 

2007) e produzem  mediadores, tais como IL-1, IL-6, TNF-α, fator de crescimento 

derivado de plaquetas, fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e fator de 

crescimento de fibroblastos FGF-2 (NOLI e MIOLO, 2001). Alguns mediadores de 

mastócitos, como a histamina e a proteína inflamatória de macrofagos (MIP)-1α, 

podem promover diretamente a diferenciação e ativação de osteoclastos (MARUOTTI 

et al., 2007), enquanto que histamina, heparina e VEGF induzem a angiogênese na 

AR (MARUOTTI et al., 2007). 

Tissi e colaboradores (1999) quantificaram TNF-α, IL-1β e IL-6 séricos e locais 

por diversos períodos de tempo (2 e 6 h e 1, 2, 5, 10, 15 e 20 dias) após a indução do 

modelo de artrite séptica difusa por inoculação intravenosa de estreptococos em 

camundongos (TISSI et al., 1999). Nos animais artríticos, os níveis de TNF-α séricos 

e locais estavam elevados em relação ao grupo controle em todos os períodos 

examinados, enquanto que os níveis de IL-1β e IL-6 nas articulações excederam os 

detectados no soro, confirmando uma forte produção local de IL-1β e IL-6 (TISSI et 

al., 1999). No soro, os níveis de IL-6 e IL-1β têm um aumento significativo 2 h e 5 

dias após a indução de artrite, mas no 15º foi observado o início de uma diminuição 

progressiva de ambas interleucinas (TISSI et al., 1999), sugerindo que os níveis 

dessas citocinas se mantêm altos apenas durante o estabelecimento da doença.  

Silva e colaboradores (2000) observaram perfil semelhante de TNF-α e IL-β em 

modelo de artrite induzida por adjuvante completo de Freund em diferentes períodos 

de tempo (1, 10, 20 e 30 dias) após a indução. Os níveis séricos de ambas citocinas 

foram muito elevados 5 h após a administração do adjuvante, sendo observada uma 

diminuição progressiva de IL-1β, mas não de TNF-α, até o 30º dia após a indução 

(SILVA et al., 2000). Trinta dias após a indução, os níveis de IL-1β caíram para 

metade, enquanto que os níveis de TNF-α se mantiveram constantes (SILVA et al., 

2000). Por outro lado, outros estudos também não detectaram níveis de IL-1β no 

plasma de ratos com artrite induzida por adjuvante completo (OLIVER et al., 1999; 
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PHILIPPE et al., 1997). No presente estudo, TNF-α, IL-1β e IL-6 foram quantificadas 

apenas 30 dias após a indução da AR, provavelmente após a fase de estabelecimento 

da doença, justificando a ausência de IL-1β e IL-6 em níveis séricos detectáveis nos 

animais AR, mas sendo encontradas apenas localmente no líquido sinovial desses 

animais.  

TAL e ROL, ou sua combinação, melhoram IL-1β, mas não afetam IL-6 no 

líquido sinovial, mostrando que um processo, que em outras circunstâncias deveria 

estar limitado a uma fase aguda da inflamação, persiste refratário a essas drogas na 

AR. Diversos estudos apontam a importância do TNF-α nos acontecimentos iniciais 

ou nos eventos de perpetuação da AR (OLESEN et al., 2016; BRENNER et al., 2015; 

MANARA e SINIGAGLIA, 2015; CHU, 2013; ATZENI et al., 2013; MOELANTS et 

al., 2013; BOMBINI et al., 2004). O presente estudo mostra que apenas os 

tratamentos com ROL, TAL e MIX diminuíram os níveis de TNF-α nos animais 

artríticos. Sabe-se que a TAL inibe TNF-α por diferentes mecanismos (MAJUMDER 

et al., 2012), dentre eles a inibição de PDE4 (TAYLOR, 2003). Outro mecanismo, 

considerado um dos mais importantes, é o aumento da degradação do mRNA do TNF-

α, causando diminuição de sua meia-vida (MAJUMDER et al., 2012; PEARCE e 

CHIKANZA, 2001) e redução de sua expressão (MAJUMDER et al., 2012; PEARCE 

e CHIKANZA, 2001; MOREIRA et al., 1993). A TAL inibe seletivamente o NF-kB 

induzido por H2O2 (MAJUMDER et al., 2012), um fator de transcrição que regula 

alguns genes inflamatórios, entre eles o TNF-α (YANG et al., 2015; YAGYU et al., 

2005; KIM et al., 2004; ROYDS et al., 1998). Além disso, a TAL bloqueia a ativação 

de NF-kB por inibição da atividade do complexo IKβ quinase, responsável por 

inativar a classe de proteínas citosólicas que inibem NF-kB, chamadas IkBs, que 

retêm os dímeros inativos do NF-kB no citosol, impedindo a translocação e ativação 

do NF-kB para o núcleo (YANG et al., 2015; MAJUMDER et al., 2012; ISRAËL, 

2010). A TAL também inibe a expressão de RNA e proteína do fator de diferenciação 

mieloide 88 (MAJUMDER et al., 2012; NOMAN et al., 2009), um dos importantes 

mediadores da sinalização positiva do NF-kB, auxiliando na ativação do NF-kB 

citosólico (MAJUMDER et al., 2012; KAWAI e AKIRA, 2005). Provavelmente, a 

efetividade antiartrítica de TAL, detectada no presente estudo, advém dessa amplitude 

de mecanismos de ação inibitória sobre o TNF-α, mas sobretudo da ação sobre PDE4.  

No que se refere ao ROL, este também inibe especificamente PDE4 

(YAMAMOTO et al., 2007; OZEGBE et al., 2004; PEARCE e CHIKANZA, 2001; 
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NYMAN et al., 1997; ROSS et al., 1997), gerando elevação dos níveis intracelulares 

de AMPc e subsequente supressão de respostas inflamatórias e imunitárias (CRILLY 

et al, 2011; SHENOY e AGARWAL, 2010; KOBAYASHI et al., 2007; YAMAKI et 

al., 2004). A inibição do LT-B4, IFN-y, TNF-α, IL-4 e IL-5 também é um mecanismo 

potencial dos efeitos anti-inflamatórios do ROL (KOBAYASHI et al., 2007; 

YAMAMOTO et al., 2007; HUANG e MANCINI, 2006). Provavelmente, a 

efetividade antiartrítica de ROL detectada no presente estudo advém do seu largo 

espectro de ação sobre várias vias convergentes que complementam o processo 

inflamatório, mas sobretudo da ação sobre PDE4. 

     Em comum, ambas as drogas, TAL e ROL, inibem PDE4, uma família de enzimas 

particularmente abundante em neutrófilos, linfócitos T, macrófagos e eosinófilos 

(THABET et al., 2016; FRANCISCHI et al., 2000). Nestas células, os inibidores de 

PDE4 reduzem a síntese e a liberação de mediadores pró-inflamatórios, citocinas e 

espécies reativas de oxigênio (THABET et al., 2016; HUANG et al., 2001; 

SOUNESS et al., 2000). Portanto, os resultados do presente estudo apontam que um 

dos principais mecanismos de ação antiartrítica de ambas as drogas é a inibição do 

TNF-α decorrente da inibição da PDE4. De fato, novos inibidores de PDE4, tais como 

cilomilast, CHF 6001, GSK256066 e MK0952 têm sido foco de investigação quanto 

aos seus efeitos em várias doenças autoimunes inflamatórias, (MARTINEZ e GIL, 

2014; MAURICE et al., 2014). Dentre esses inibidores, o roflumilast foi aprovado em 

2010 pela Agência Européia de Medicamentos (EMA) para tratamento da doença 

pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) associada à bronquite crônica em pacientes 

adultos. Em 2011, a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos 

aprovou o roflumilast para tratamento da DPOC grave (SAKKAS et al., 2017; 

MARTINEZ e GIL, 2014; WITTMANN e HELLIWELL, 2013). Outros inibidores de 

PDE4 também foram aprovados pela FDA: o apremilast, em 2014, para tratamento de 

artrite psoriática (SAKKAS et al., 2017; FELQUER e SORIANO, 2015; MARTINEZ 

e GIL, 2014) e o crisaborole, em 2016, para o tratamento da dermatite atópica 

(EICHENFIELD e STEIN GOLD, 2017; SAKKAS et al., 2017; PATON, 2017). Uma 

das vantagens decorrentes da presente constatação dos efeitos antiartríticos de TAL e 

ROL e sua associação com a inibição de PDE4 é que, em virtude da diferença de 

tempo de acompanhamento, as informações de Fase 4 sobre contra-indicações e tipo e 

gravidade dos efeitos adversos de TAL e ROL é muito maior que para esses 
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inibidores citados, consequentemente proporcionando maior controle e segurança para 

a prescrição.  

     A ausência de efeito de PTX sobre os níveis de TNF-α, observada no presente 

estudo, provavelmente ocorre devido à sua baixa especificidade em inibir PDE4, 

embora iniba PDEs em geral em ampla diversidade de tipos celulares (LYONS e 

BRENNAN, 2017; PAL et al., 2016b; NASIRI-TOOSI et al., 2013; LI et al., 2011). 

Existem onze famílias de PDEs que diferem entre si quanto a localização e 

distribuição tecidual, estrutura molecular e especificidade em hidrolisar somente 

AMPc (PDEs 4, 7 e 8), GMPc (PDEs 5, 6 e 9), ou ambos (PDEs 1, 2, 3, 10 e 11) 

(LOMAS e ZACCOLO, 2014; MAURICE et al., 2014; FRANCIS et al., 2011; 

GHOSH et al., 2009). Ao hidrolisar os monofosfatos cíclicos, as PDEs regulam vários 

processos fisiológicos importantes incluindo resistência vascular, débito cardíaco, 

motilidade visceral, resposta imune, inflamação, neuroplasticidade, visão e 

reprodução (MAURICE et al., 2014; GHOSH et al., 2009). Enquanto isso, TAL e 

ROL atuam com especificidade para a PDE4 (THABET et al., 2016; FRANCISCHI et 

al., 2000), presente preferencialmente em células do sistema imune, a principal fonte 

de TNF-α (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; ZELOVÁ, e HOŠEK, 2013). 

       A RUP é conhecida por sua potente atividade antagonista à histamina e ao PAF 

(MULLOL et al., 2015; SHAMIZADEH et al., 2014; KATIYAR e PRAKASH, 

2009). A expressão e a síntese de PAF e seus receptores ocorrem principalmente em 

mastócitos (MULLOL et al., 2015; SHAMIZADEH et al., 2014), sendo que a 

histamina também é liberada por mastócitos e basófilos após estimulação antigênica 

(WHITE et al., 1987). É possível hipotetizar que a ausência da ação inibitória de 

TNF-α pela RUP na AR deve-se à ausência de ação sobre PDEs e atuação mais 

restrita a mastócitos, eosinófilos e neutrófilos, células menos abundantes na sinovia de 

portadores de AR (MARUOTTI et al., 2007) e que, sobretudo, não estão entre as 

principais fontes de TNF-α (BRZUSTEWICZ e BRYL, 2015; ZELOVÁ, e HOŠEK, 

2013). 

       

6.6. FR, ANA e densitometria óssea 

 Atualmente, o FR é rotineiramente usado para auxiliar no diagnóstico da AR, 

sendo um dos critérios sorológicos de classificação de AR (TAYLOR et al., 2011; DE 

RYCKE et al., 2004). Apesar disso, são identificados em apenas 70% a 80% dos 

pacientes, com uma proporção que permanece soronegativa (BRZUSTEWICZ e 
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BRYL, 2015; BARRA et al., 2011; JEFFERY, 2014; NAKAMURA, 2000). Por outro 

lado, a detecção de FR pode suceder somente seis meses após o surgimento de outros 

sinais característicos da AR (NAKAMURA, 2000). O FR também não é específico 

para a AR e pode estar presente em indivíduos saudáveis ou em pacientes com outras 

doenças autoimunes e infecciosas (TAYLOR et al., 2011; NISHIMURA et al., 2007; 

WERNHOFF et al., 2003). O presente estudo mostrou, pela primeira vez, que o FR 

não é alterado no modelo CIA de AR, o que poderia ser atribuído simplesmente a 

sensibilidade do kit utilizado para a medida. Porém, sabe-se que a sensibilidade e a 

especificidade do FR para a identificação de pacientes com AR são relativamente 

baixas em comparação com outros autoanticorpos, como anticorpos para proteínas 

citrulinadas (TAYLOR et al., 2011; WERNHOFF et al., 2003). Um estudo com 

pacientes AR (DE RYCKE et al., 2004) e revisões de literatura (TAYLOR et al., 

2011; NISHIMURA et al., 2007; WERNHOFF et al., 2003), que compararam a 

eficácia de ambos no diagnóstico da AR, concluíram que a positividade de anticorpos 

para proteínas citrulinadas é mais específica que para FR.  

Por outro lado, o uso do ANA é bem estabelecido para diagnóstico de doenças 

reumáticas sistêmicas (PISETSKY et al., 2017; ABELES e ABELES, 2013). 

Entretanto, não há perfil para diagnóstico específico desse anticorpo na AR 

(NAKAMURA, 2000). A positividade do ANA foi inicialmente vista como uma 

característica notável no lúpus eritematoso sistêmico, suficiente para tornar-se um 

critério de classificação da doença (PISETSKY et al., 2017).  Atualmente, sabe-se que 

a positividade do ANA ocorre mais comumente em pacientes com queixas músculo-

esqueléticas e sintomatologia vaga, sendo que um resultado positivo não teria caráter 

revelador ou informativo (PISETSKY et al., 2017). O presente estudo mostra, pela 

primeira vez, que ANA não é detectável no soro de ratos com CIA, o que, 

evidentemente, poderia ser simplesmente consequência da sensibilidade do kit usado 

para a medida.  

Considerando estes dados, uma hipótese mais consistente para a ausência de 

alterações em FR e ANA, juntamente com a ausência de alterações na densitometria 

óssea na CIA, é a de que o grau de acometimento no decurso temporal em que esses 

parâmetros foram avaliados no presente estudo não é suficientemente grave para o 

surgimento dessas alterações.  
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6.7. Apreciação geral  

     Conforme ilustra a Figura 22, a prospecção realizada no presente estudo permite 

concluir que a atividade antiartrítica proveniente do MIX de drogas aqui avaliado é 

principalmente consequente dos efeitos de TAL e ROL, o que conduziu à seleção dos 

tratamentos com ROL, TAL e ROL+TAL para reavaliação dos parâmetros 

relacionados com a AR e análise histológica óssea. O efeito de diminuição da 

tumefação das patas traseiras e dos níveis de TNF-α ocorrem somente nos tratamentos 

da AR com ROL, TAL e MIX, enquanto que a melhora dos níveis de APB na fração 

solúvel do tecido sinovial ocorre em todos os tratamentos avaliados. Além disso, um 

efeito hepatoprotetor nos animais AR, recuperando os níveis de ambas as 

transaminases avaliadas, pode ser observado quando a TAL está presente. 
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Figura 22. Sumário das etapas da prospecção e efeitos das drogas sob estudo nos animais artríticos em relação aos controles.  

Prednisolona crônica (PRED CR), prednisolona aguda (PRED AG), rupatadina (RUP), pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL), talidomida (TAL), 

RUP+PTX+ROL+TAL (MIX), MIX e prednisolona crônica (MIX+PRED CR) e MIX e prednisolona aguda (MIX+PRED AG).  
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É importante destacar que os tratamentos TAL e ROL isoladamente não alteram o 

hemograma e nem a massa corporal, indicando a ausência de efeitos colaterais 

relacionados a esses parâmetros. No entanto, o tratamento conjunto da AR com ROL 

e TAL diminui a massa corporal. Sabe-se que a terapia de combinação para artrite 

baseia-se na natureza multifatorial da inflamação crônica. O uso concomitante de 

drogas com diferentes mecanismos de ação ou farmacocinética pode, portanto, ser 

mais eficaz do que cada um dos tratamentos monoterapêuticos (KUNCHA et al., 

2014), ajustando o tratamento às características específicas de alguns pacientes, como 

em pacientes AR com obesidade ou sobrepeso, por exemplo. Nesse sentido, o 

tratamento combinado de ROL e TAL pode ser uma alternativa eficaz para pacientes 

que não respondam aos tratamentos convencionais, ou que tenham outras 

necessidades específicas, como a obesidade ou sobrepeso. 

Conforme ilustra a Figura 23, dentre as quatro drogas aqui avaliadas, ROL, TAL e 

PTX inibem PDEs (LYONS e BRENNAN, 2017; PAL et al., 2016b; NASIRI-TOOSI 

et al., 2013; MAJUMDER et al., 2012; LI et al., 2011; YAMAMOTO et al., 2007; 

OZEGBE et al., 2004; PEARCE e CHIKANZA, 2001; NYMAN et al., 1997; ROSS 

et al., 1997). A efetividade antiartrítica de TAL e ROL no modelo CIA deve-se, 

provavelmente, ao efeito inibitório específico da PDE4, enzima abundante em 

linfócitos T, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos (THABET et al., 2016; 

FRANCISCHI et al., 2000), as principais fontes de TNF-α, assim gerando, como 

principal consequência, uma inibição mais efetiva dessa citocina. Por sua vez, a PTX 

não apresenta efeito anti-artrítico significativo, provavelmente por inibir 

inespecificamente as PDEs. A RUP, por sua vez, inibe a produção e liberação de 

TNF-α indiretamente, principalmente ao inibir a quimiotaxia de eosinófilos e 

neutrófilos e a degranulação de mastócitos (MULLOL et al. 2015), mas sem ação 

sobre PDEs. Assim, considerando esses dados, podemos hipotetizar que a inibição da 

síntese de TNF-α, decorrente da inibição de PDE4 em suas principais fontes celulares, 

promove um efeito antiartrítico consistente, enquanto que esse efeito é ausente 

quando a inibição de PDEs é menos específica e/ou a inibição de TNF-α ocorre em 

tipos celulares de menor relevância para o processo artrítico. Por outro lado, a 

administração combinada de ROL+TAL não implica em sinergismo ou potenciação 

dos efeitos de diminuição da espessura das patas traseiras e recuperação dos níveis de 

TNF-α, atividade APB na fração solúvel do tecido sinovial e de IL-1β no líquido 
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sinovial, observado com a administração isolada de cada uma dessas drogas, o que 

provavelmente também se deve ao fato de que ambas têm a mesma via principal de 

ação anti-TNF-α, que é a inibição de PDE4. 

 

 

 

Figura 23. Esquema ilustrando a ação anti-TNF-α do rolipram (ROL), talidomida (TAL), 

pentoxifilina (PTX) e da rupatadina (RUP), com destaque (em vermelho) para o mecanismo 

diferencial dessa ação aqui hipotetizado como principal responsável pelo efeito antiartrítico 

de ROL e TAL no modelo CIA.  
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6. Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir: 

 

1. Animais artríticos do modelo CIA caracterizam-se pela presença de níveis 

elevados de TNF-α plasmático e de IL-1β e IL-6 no líquido sinovial, 

diminuição de linfócitos, aumento de atividade APB na fração solúvel do 

tecido sinovial e diminuição na fração solúvel de PBMCs. As características 

principais identificadas nesses animais artríticos são o aumento da espessura 

da região plantar em ambas as patas posteriores e as alterações histológicas, 

caracterizando a presença da doença. 

 

2. A triagem inicial apontou efeito de diminuição da espessura da região 

plantar das patas traseiras após 30 dias de tratamento com prednisolona 

crônica isoladamente, ou com prednisolona crônica ou aguda combinada 

com o MIX, ou com o MIX, ROL e TAL. Essa avaliação também mostrou a 

diminuição dos níveis de TNF-α e a melhora dos níveis de APB na fração 

solúvel do tecido sinovial nos tratamentos com MIX, ROL e TAL. 

Consequentemente, a atividade antiartrítica do MIX foi atribuída a TAL e 

ROL e ambas as drogas foram selecionadas para uma avaliação diferencial.  

 

3. Na avaliação diferencial, ROL e TAL administradas concomitantemente 

apresentam os mesmos efeitos antiartríticos que cada uma delas apresenta 

isoladamente. Porém, TAL recupera os níveis plasmáticos de ambas as 

transaminases, sugerindo um efeito hepatoprotetor. Além disso, TAL, ROL 

e ROL+TAL melhoram IL-1β no líquido sinovial, enquanto a combinação 

de ROL e TAL se destaca por seu efeito na diminuição de massa corporal.  

 

4. Tendo em conta estes dados, o tratamento isolado com TAL emerge como 

uma alternativa terapêutica econômica, simples e eficaz para a AR, 

enquanto a combinação de ROL e TAL pode ser uma opção terapêutica para 

pacientes com AR que apresentem sobrepeso ou obesidade. 
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7. Perspectivas 

 

1. Realizar ensaios in vivo com doses menores e mesmo tempo de tratamento e 

com as mesmas doses ou doses menores com maior tempo de tratamento 

combinado com ROL e TAL, conjunta e isoladamente, para avaliar efeitos 

adversos e eficácia do tratamento em períodos maiores de tempo (2 ou 3 

meses) no modelo CIA; 

 

2. Realizar ensaios in vitro com células sinoviais incubadas com ROL e TAL, 

conjunta e isoladamente, para avaliar mecanismos de ação, toxicidade e 

efeitos adversos; 

 

3. Avaliar se ROL, TAL, RUP e PTX inibem TNF-α em sinoviócitos, 

linfócitos T, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos;  

 

4. Avaliar se ROL, TAL, RUP e PTX inibem PDE4 em sinoviócitos, linfócitos 

T, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos;  

 

5. Avaliar se ROL e TAL inibem APB e LT-A4-H in vitro no plasma e na 

fração solúvel do tecido sinovial e dos PBMCs. 
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8. Resumo 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, inflamatória, crônica, 

sistêmica e de etiologia desconhecida que pode ser induzida experimentalmente em 

animais por administração de colágeno e adjuvante (CIA). Os medicamentos 

biológicos contra o fator de necrose tumoral (TNF)-α são indicações terapêuticas 

atualmente consolidadas para os casos mais severos de AR. As limitações ao uso 

dessa classe de medicamentos têm sido o alto custo e a dificuldade em fabricar 

genéricos ou similares com composição, qualidade e desempenho equivalentes na 

mesma dose e via de administração. O presente estudo avaliou a hipótese de que 

drogas sintéticas que inibam a produção de TNF-α e / ou fatores relacionados teriam 

potencial para tornarem-se terapias complementares ou alternativas eficientes para 

esta doença. Para isso, foram utilizados ratos submetidos ao modelo CIA e tratados 

cronicamente com pentoxifilina (PTX), rolipram (ROL), talidomida (TAL) e 

rupatadina (RUP). Um tratamento com prednisolona (PRED) foi também efetuado 

para avaliar sua influência na eventual ação antiartrítica de PTX, ROL, TAL e RUP, 

de modo a mimetizar seu efeito imunossupressor, quando administrada agudamente 

(AG) antes de medicamentos biológicos, bem como pelo seu conhecido efeito anti-

inflamatório, quando administrada cronicamente (CR) no tratamento da AR. O 

desenvolvimento da AR e a efetividade dessas drogas sobre a AR foram avaliadas, de 

forma seletiva e sequencial, por meio da detecção de eritema e cianose, bem como 

medidas da espessura da região plantar das patas traseiras, massa corporal, 

hemograma, TNF-α no plasma, fator reumatoide (FR) e anticorpo antinuclear (ANA) 

no soro, interleucina (IL)-1β e IL-6 no soro e líquido sinovial, atividade de 

aminopeptidase básica (APB) na fração solúvel (FS) do tecido sinovial (TS) e de 

células mononucleares do sangue periférico (PBMCs), densitometria óssea e análise 

histológica. A hepatotoxicidade dessas drogas foi avaliada pelas medidas de alanina-

transaminase (ALT) e aspartato-transaminase (AST) no plasma. A AR caracterizou-se 

pelo aumento de TNF-α plasmático e de IL-1β e IL-6 no líquido sinovial, alterações 

histológicas na articulação tíbio-tarsal, bem como tumefação da região plantar das 

patas traseiras, cianose, eritema, diminuição de linfócitos e atividade APB de FS 

aumentada no TS e diminuída em PBMCs. A AR aumentou ALT e AST. O 
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tratamento com PRED crônico promoveu um efeito de diminuição da tumefação. O 

coquetel (MIX de PTX+ROL+RUP+TAL) também apresentou o mesmo efeito. A 

administração concomitante de PRED AG ou PRED CR com MIX não produziu 

sinergismo ou potenciação do efeito de diminuição da tumefação da administração 

isolada do MIX ou da PRED crônica. Além do MIX, ROL e TAL diminuíram a 

tumefação. MIX, ROL e TAL melhoraram TNF-α no plasma e APB na FS do TS e 

não causaram hepatotoxicidade, tal como refletido nos níveis de ALT e AST. TAL 

recuperou ALT e AST, sem alteração do hemograma. Uma vez que PTX e RUP não 

apresentaram efeito sobre a tumefação, ROL e TAL foram hipotetizados como os 

prováveis responsáveis pela atividade antiartrítica do MIX. Então, os tratamentos com 

ROL, TAL e ROL+TAL foram selecionados para avaliação da histologia óssea e 

medidas de parâmetros diferenciais entre animais controles sadios e artríticos. Esta 

avaliação mostrou que o tratamento isolado da AR com ROL ou TAL não alterou IL-

6, mas recuperou IL-1β no líquido sinovial, efeitos esses que não se diferenciaram do 

tratamento combinado de ROL+TAL, exceto pelo fato de que essa combinação 

também diminuiu a massa corporal. TAL se destacou por seu efeito hepatoprotetor 

nos animais AR. Considerando os efeitos conhecidos de RUP, PTX, TAL e ROL é 

possível hipotetizar que a ação antiartrítica de TAL e ROL deve-se à inibição da 

síntese de TNF-α decorrente da inibição de PDE4 em suas principais fontes celulares. 

Os dados deste estudo prospectivo fornecem subsídios adicionais que estimulam a 

realização de novos ensaios clínicos, mais amplos e sistematizados, sobre os efeitos 

antiartríticos de ROL e TAL. Conclui-se que o uso isolado de TAL emerge como uma 

alternativa terapêutica econômica, simples e eficaz para a AR, enquanto a 

combinação de ROL+TAL pode ser uma opção viável para portadores de AR com 

sobrepeso ou obesidade.  

Palavras-chave: Artrite Reumatoide, Drogas Anti-TNF-α, Novas Terapias, Novos 

Usos para Velhas Drogas, Reposicionamento de Drogas.   
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10. Abstract  

 

Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune, inflammatory, chronic and systemic 

disease with unknown etiology that can be experimentally induced in animals by 

administration of collagen and adjuvant (CIA). Biological drugs against tumor 

necrosis factor (TNF)-α are therapeutic indications currently consolidated for the 

most severe cases of RA. The limitations for the use of this class of drugs have been 

the high cost and the difficulty to manufacture a generic or similar ones with 

equivalent composition, quality and performance under the same dosage and route of 

administration. The present study evaluated the hypothesis that synthetic drugs that 

inhibit the production of TNF-α and/or related factors would have potential to become 

efficient complementary or alternative therapies for this disease. For this purpose, 

male rats submitted to the CIA model were chronically treated with pentoxifylline 

(PTX), rolipram (ROL), thalidomide (TAL) and rupatadine (RUP). The treatment 

with prednisolone (PRED) was also performed to evaluate its influence on the 

possible antiarthritic action of PTX, ROL, TAL and RUP, in order to mimic its 

immunosuppressive effect when acutely (AG) administered prior to biological drugs, 

as well as due to its known anti-inflammatory effect when administered chronically 

(CR) to treat RA. The development of RA and the efficacy of these drugs on RA were 

evaluated, by selective and sequential ways, through the detection of erythema and 

cyanosis, as well as measurements of plantar thickness of hind paws, body mass, 

hemogram, plasma TNF-α, rheumatoid factor (FR) and anti-nuclear antibody (ANA) 

in serum, interleukin (IL)-1β and IL-6 in serum and synovial fluid, basic 

aminopeptidase activity (APB) in soluble fraction (FS) from synovial tissue (TS) and 

from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), bone densitometry and 

histological analysis. The hepatotoxicity of these drugs was evaluated by 

measurements of alanine-transaminase (ALT) and aspartate-transaminase (AST). RA 

was characterized by increased TNF-α in plasma and IL-1β and IL-6 in synovial fluid, 

histological alterations in the tibio-tarsal joint, as well as increased thickness of hind 

paws, cyanosis, erythema, decreased lymphocyte number and increased APB activity 

in TS and decreased APB activity in PBMCs. RA produced increased ALT and AST. 

As expected, the chronic treatment with PRED promoted a decreased of tumefaction. 
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The cocktail (MIX of PTX+ROL+RUP+TAL) also presented this same effect. 

Concomitant administration of acute or chronic PRED with MIX did not produce 

synergism or potentiation of the effect on the tumefaction due to the single 

administration of MIX or chronic PRED. In addition to MIX, ROL and TAL were 

also decreased the tumefaction. MIX, ROL and TAL ameliorated plasma TNF-α and 

APB in FS from TS without hepatotoxicity, as reflected by ALT and AST levels. 

TAL recovered ALT and AST, but it did not affect the hemogram. Since PTX and 

RUP did not present effects on the tumefaction, ROL and TAL were hypothesized as 

probable responsible for the antiarthritic activity of MIX. Thus, the treatments with 

ROL, TAL and ROL+TAL were selected for evaluation of bone histology and 

measurements of differential parameters between healthy control and arthritic 

animals. This evaluation showed that the treatment of RA with ROL or TAL alone 

did not alter IL-6 levels, but recovered IL-1β in the synovial fluid. Both these effects 

were not different from those of the concomitant treatment with ROL+TAL, except 

that this combination also decreases the body mass. TAL stands out for its 

hepatoprotective effect in RA animals. Considering the known effects of RUP, PTX, 

TAL and ROL it can be hypothesized that antiarthritic action of TAL and ROL is due 

to the inhibition of TNF-α synthesis as consequence of its inhibition in its main 

cellular sources by PDE4. Data from this prospective study provide additional 

subsidies that stimulate further and more comprehensive clinical trials on the 

antiarthritic effects of ROL and TAL. In conclusion, the treatment with TAL alone 

emerges as an economical, simple and effective therapeutical alternative for RA, 

while the combination of ROL+TAL can be a viable option for RA sufferers with 

overweight or obesity. 

Keywords: Rheumatoid Arthritis, Anti-TNF-α Drugs, New Therapies, New Use for 

Old Drugs, Drug Repositioning. 
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