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RESUMO
ROSSETTI, R. B. Comparação da resposta inflamatória articular decorrente da
distensão líquida ou gasosa em eqüinos submetidos a exame artroscópico.
[Comparison of the inflammatory response due to liquid or gas joint distension for
arthroscopic examination in horses]. 2006. 110f. Dissertação (Mestrado em Medicina
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2006.
A ocorrência de lesões intra-articulares é uma das principais causas de incapacidade
em atletas, sejam eles humanos ou da espécie eqüina. Um dos grandes avanços
observados na medicina esportiva foi o advento das cirurgias intra-articulares
minimamente invasivas, realizadas com auxílio de um artroscópio. A artroscopia é
técnica diagnóstica ou cirúrgica que se caracteriza principalmente por causar mínimo
dano tecidual, permitir ampla inspeção das estruturas intra-articulares, com baixo
índice de morbidade e complicações. Apesar da realização da artroscopia ser
tradicionalmente realizada por distensão líquida, a utilização do gás dióxido de
carbono (CO2) como meio para distensão capsular e suas inúmeras vantagens já
foram relatadas em diversos estudos. Embora os efeitos inflamatórios causados pela
distensão capsular durante a artroscopia sejam discretos e sobrepujados pelos
benefícios decorrentes de sua indicação, já foi descrito, em eqüinos, a ocorrência de
sinovite de grau leve e caráter transitório. Entretanto, observa-se ausência de
estudos referentes aos efeitos inflamatórios causados pela distensão capsular
gasosa com dióxido de carbono. Desta forma, este estudo visou avaliar o grau de
injúria sinovial decorrente do uso de CO2 intra-articular comparativamente à
distensão líquida. Foram utilizados nove eqüinos adultos hígidos, seis machos e três
fêmeas, de idade e raças variadas. Cada animal foi submetido a artroscopia bilateral
da articulação tarsocrural e realização de biopsia da membrana sinovial no início, ao
término do procedimento (30 minutos) e após 48 horas. Em uma articulação, a
distensão para realização da artroscopia foi realizada com solução de Ringer com
lactato (Grupo DL) e na articulação contra-lateral foi utilizada distensão gasosa com
CO2 (Grupo DG). Para avaliação da resposta inflamatória, foram realizadas
artrocenteses seriadas 0, 6, 12, 24 e 48 horas após o procedimento para
mensuração de leucócitos totais, PT, Hb, PGE2, TNF-α e avaliação do burst
oxidativo das células no líquido sinovial, assim como exame histopatológico e
imunoistoquímico para COX-2 e E-selectina da membrana sinovial. Ambos os meios
utilizados para distensão capsular causaram aumento nas concentrações de

leucócitos, PT, Hb, TNF-α e PGE2. Também foi observado aumento do burst
oxidativo de neutrófilos e macrófagos presentes no líquido sinovial. Em geral, as
variáveis analisadas no líquido sinovial apresentaram discretas diferenças entre os
grupos, sendo significativas em momentos isolados. A análise histológica da
membrana sinovial demonstrou alterações inflamatórias agudas e de pouca
intensidade em ambos os grupos. Apesar de semelhante entre os grupos, a
imunoistoquímica para COX-2 na membrana sinovial apresentou discreta correlação
com o grau de sinovite demonstrada nos outros parâmetros analisados, enquanto a
E-selectina se mostrou um bom marcador em alterações inflamatórias precoces da
membrana sinovial. A utilização do CO2 como meio para distensão capsular durante
o exame artroscópico em eqüinos causou uma sinovite de grau leve e caráter
transitório, promovendo alterações inflamatórias no líquido e membrana sinovial de
forma semelhante às observadas com a utilização da solução de Ringer com lactato
como meio para distensão capsular. Além disso, ambos os meios para distensão
capsular causaram mínimas manifestações clínicas e ausência de complicações
pós-operatórias aos animais.
Palavras-chave: Eqüinos. Dióxido de carbono. Membrana sinovial. Doenças das
articulações em animal. Sinovite animal.

ABSTRACT
ROSSETTI, R. B. Comparision of the inflammatory response due to liquid or
gas joint distension for arthroscopic examination in horses. [Comparação da
resposta inflamatória articular decorrente da distensão líquida ou gasosa em eqüinos
submetidos a exame artroscópico]. 2006. 110f. Dissertação (Mestrado Medicina
Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2006.
Intra-articular disorders are the leading cause of human and equine athlete’s
functional incapacity. The development of arthroscopy as a minimal invasive intraarticular surgery was one of the greatest medical advances in sports medicine. The
defining characteristic of diagnostic or surgical arthroscopy is featured by minimal
tissue damage and broad inspection of internal structures inside the joint associated
with low morbidity and complications. Although liquid distension is widely used for
arthroscopy, gas distension using carbon dioxide (CO2) has already been described
and has pointed out a larger number of advantages of this technique in several
studies. The inflammatory response to liquid capsular distension was studied in
horses and described as minimal, transient and frequently overwhelmed by its
benefits to treatment. However none of these effects had been investigated
employing CO2 during arthroscopic examination. Therefore, the aim of this study was
to asses comparatively the inflammatory damage followed by CO2 joint capsular
distension to that of Ringer’s lactate solution distension. Nine healthy adult horses of
various breeds, genders and ages were used. Each animal was submitted to a
bilateral tarsocrural arthroscopy employing gas distention (group GD) in one joint and
fluid distention (group LD) in the contralateral joint, both for 30 minutes. Synovial
membrane specimens were collected before, at the end of the procedure and after 48
hours. Arthrocentesis were aseptically performed at 0, 6, 12, 24 and 48 hours after
arthroscopy in order to assess the degree of inflammation within the joint. Synovial
fluid was collected for cytological examination and determination of total protein,
hemoglobin, TNF-α and PGE2 contents and evaluation of synovial fluid cell oxidative
burst. The synovial membrane was examined histologically and also imunostained for
COX-2 and E-selectin. Either distension protocol caused an increase in total white
blood cells, total protein, hemoglobin, TNF-α, PGE2 and also in neutrophil and
macrophage oxidative burst. In general terms, those parameters analyzed in the
synovial fluid demonstrated minimal differences between groups with only a few

isolate significant differences. Histological evaluation of synovial membrane shows a
rapid, but mild inflammatory response in both groups. Imunostaining for COX-2 was
similar between DG and DL, but showed a weak correlation to the degree of synovitis
demonstrated by other parameters. Contrarily, the imunostaining for E-selectin
revealed that this molecule is a good biomarker for early inflammatory changes in the
synovial membrane. The use of carbon dioxide for capsular joint distension during
arthroscopic examination causes an acute and mild synovitis that promotes
inflammatory changes in the synovial fluid and membrane that are similar to the
effects caused by the liquid capsular distension using Ringer’s lactate solution.
Moreover, both distension protocols induced minimal manifestations of clinical signs
and no post-surgery complications.
Keywords: Equine. Carbon dioxide. Synovial membrane. Joint diseases. Synovitis.
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1 INTRODUÇÃO
A

ocorrência

de

lesões

intra-articulares

traumáticas

ou

por

processos

degenerativos é uma das principais causas de incapacidade em atletas, sejam eles
humanos ou da espécie eqüina. A incapacidade funcional decorrente das alterações
articulares leva a perda de rendimento nas competições, acarretando muitas vezes a
um afastamento precoce desses indivíduos das atividades esportivas. Um dos
grandes avanços observados na medicina esportiva foi o advento das cirurgias intraarticulares minimamente invasivas, realizadas com auxílio de um artroscópio.
Segundo Greet (1991) e McIlwraith (1990), a utilização da artroscopia em eqüinos
revolucionou o tratamento das alterações articulares traumáticas nesta espécie.
Para a realização de uma artroscopia é necessário cumprir duas condições
básicas e essenciais: a ampliação do campo visual intra-articular e a criação de
espaço para introdução de instrumentos cirúrgicos, ambos através de distensão da
cápsula fibrosa da articulação. Essa distensão pode ser obtida utilizando-se líquido
ou gás.
Embora a realização da artroscopia seja tradicionalmente realizada por distensão
líquida, a popularização da utilização do gás como meio para distensão capsular
ocorreu há mais de trinta anos por Henche em 1970 (ERIKSSON; SEBIK, 1982),
pois foi verificado que entre outras vantagens, a distensão gasosa promovia uma
melhora na visibilidade intra-articular e ampliação do campo de visão pelo
“achatamento” da membrana sinovial. Desde então, tanto na medicina humana
quanto na veterinária, cirurgiões se tornaram adeptos dessa técnica, principalmente
com a utilização de dióxido de carbono (CO2) (BOENING; NIEDER HOFER, 2002;
CANONICI et al., 2002; ERIKSSON; SABIC, 1982).
Embora os efeitos inflamatórios causados pela distensão capsular durante a
artroscopia sejam discretos e sobrepujados pelos benefícios decorrentes de sua
indicação em um tratamento, já foi descrito, em eqüinos submetidos a artroscopia
com distensão líquida, a ocorrência de sinovite de grau leve e caráter transitório,
acarretando alterações nas variáveis analisadas no líquido sinovial. Estas alterações
foram atribuídas ao trauma do acesso cirúrgico para o artroscópio, tipo da solução
de lavagem, incluindo pH, osmolaridade, temperatura e pressão de infusão
(BERTONE et al., 1987,1986; JONES; BARBER; DOIGE, 1993; TULAMO;
BRAMLAGE; GABEL, 1989; WAGNER et al., 1982). Apesar de diversos autores já
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terem descrito sobre a inflamação intra-articular causada por diversas soluções de
lavagem, curiosamente, até o presente momento, observa-se ausência de estudos
referentes aos efeitos inflamatórios intra-articulares decorrentes da distensão gasosa
por CO2.
Assim sendo, este experimento avaliou comparativamente os efeitos inflamatórios
intra-articulares decorrentes da distensão gasosa ou líquida em eqüinos submetidos
a artroscopia da articulação tíbio-társica, por meio de análise física, mensuração da
concentração de leucócitos totais, proteínas totais (PT), hemoglobina (Hb),
prostaglandina E2 (PGE2), fator de necrose tumoral α (TNF-α) e avaliação do burst
oxidativo no líquido sinovial, assim como exame histopatológico e imunoistoquímico
para COX-2 e E-selectina da membrana sinovial.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A revisão da literatura abrangeu uma coleção de referências nacionais e
internacionais entre o período de 1983 a 2006, relevantes à anatomia e fisiologia da
articulação sinovial, ao processo inflamatório intra-articular e sua avaliação pela
análise do líquido sinovial e biopsia da membrana sinovial. Também abrangeu uma
breve revisão sobre artroscopia e a utilização de distensão capsular líquida e
gasosa.

2.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA DA ARTICULAÇÃO SINOVIAL

De um ponto de vista morfológico e funcional, as articulações sinoviais podem ser
caracterizadas por quatro elementos básicos: a cápsula articular ou fibrosa,
revestida internamente pela membrana sinovial, a cartilagem hialina ou articular e a
cavidade articular, a qual contém uma pequena quantidade de líquido sinovial
secretado pela membrana sinovial (CAOLA, 2003). Associado a essa unidade
estrutural existe um número variável de ligamentos intrínsecos e extrínsecos que
auxiliam na manutenção dos segmentos ósseos e garantem a estabilidade articular
(CAOLA, 2003).
A cápsula fibrosa articular possui função essencialmente de contenção mecânica,
a qual garante a estabilidade da articulação. A sua composição consiste em fibras de
colágeno, uma rica rede vascular composta por anastomoses arteriovenosas e
glomérulos vasculares responsáveis pela regulação do fluxo sanguíneo, terminações
de fibras nervosas aferentes sensitivas e plexos nervosos condutores de estímulos
dolorosos e de pressão (CAOLA, 2003). As artérias que nutrem a articulação,
quando próximas da epífise se dividem em ramos que suprem a cápsula articular, os
ossos epifisários e a membrana sinovial, inclusive a fina camada íntima, a qual nutre
o líquido sinovial e cartilagem articular (AHLQVIST, 2000).
A membrana sinovial, o componente interno da cápsula articular, é composta por
um tecido mesenquimal modificado, constituído por duas camadas histológicas: a
camada íntima e a camada subíntima ou subsinovial. A camada íntima consiste em
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uma superfície incompleta de células, em contato com a cavidade articular, com
espessura variável de um a quatro sinoviócitos e sem membrana basal. A
subsinovial, que é recoberta pela camada íntima, é constituída de uma camada
profunda de tecido conjuntivo e infiltrado celular, numerosos vasos sangüíneos e
linfáticos, e apresenta baixa produção de citocinas e expressão de moléculas de
adesão celular (CAOLA, 2003; MCILWRAITH, 2001; SMITH et al., 2003).
De acordo com a natureza do tecido subsinovial, a membrana sinovial pode ser
classificada como fibrosa, adiposa ou areolar. Geralmente, o componente fibroso é
prevalente nas regiões que são submetidas a maiores forças de pressão; porém,
quando uma maior liberdade de movimento é requerida, há uma prevalência do
componente areolar, que é composto por tecido conjuntivo frouxo. Uma outra
característica que pode ser observada em um exame ultra-estrutural é a
diferenciação dos sinoviócitos em células tipo A, que são morfológico e
funcionalmente semelhantes a macrófagos, ou tipo B, que mais se assemelham a
fibroblastos

(CAOLA,

2003),

porém,

possuem

alta

capacidade

secretora,

principalmente de hialuronatos e proteoglicanas (KITAMURA et al., 1999).
Uma das principais funções das células da membrana sinovial é a fagocitária,
seguida pela regulação da concentração de proteínas e ácido hialurônico no líquido
sinovial e atuação como membrana permeável seletiva, que promove as trocas entre
o sangue circulante e o espaço intrasinovial (CAOLA, 2003; MCILWRAITH, 2001;
SMITH et al., 2003).
O líquido sinovial possui sua composição controlada pela membrana sinovial, que
atua como uma barreira permeável controlando a entrada e saída de componentes,
principalmente através de difusão (MCILWRAITH, 2002). O fluxo de fluido do espaço
vascular para o interstício e espaço articular, assim como a saída para as vênulas e
linfáticos, é rigidamente governado pelas forças de Starling, que se resume em um
balanço entre as pressões arteriais e venosas e a força coloidosmótica intra-articular
(BERTONE, 2003).
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2.2 PROCESSO INFLAMATÓRIO INTRA-ARTICULAR

O controle do ambiente intra-articular fica comprometido após um estímulo
inflamatório,

ocorrendo

precocemente

aumento

no fluxo

sanguíneo

e

na

permeabilidade capilar da membrana sinovial. Neste momento, observam-se
alterações na membrana sinovial que caracterizam o início da sinovite, como
congestão, vasodilatação, edema e aumento da síntese de proteínas pelos
sinoviócitos. A alteração na composição protéica do fluido contribui para o aumento
do volume de fluido no interstício e líquido sinovial, caracterizando a efusão articular
(AHLQVIST, 2000; BERTONE, 2003; MCILWRAITH, 2001, 2002).
Em resposta a uma injúria, a ocorrência de resposta inflamatória aguda
desencadeia a ativação de outros elementos importantes além da efusão, como a
migração de leucócitos. O trânsito de leucócitos para os tecidos inflamados se inicia
em segundos após um estímulo inflamatório e é dependente de uma seqüência de
interações que ocorrem entre o leucócito e o endotélio (MACKAY, 2000). A interação
entre leucócitos e endotélio ocorre de forma tão eficiente no tecido articular que já se
observou que em uma articulação inflamada é possível a entrada de mais de 108
neutrófilos por hora (MACKAY, 2000).
Assim sendo, a fase inicial da inflamação se caracteriza por um aumento
exponencial no número de células inflamatórias e um ambiente rico em mediadores
decorrentes de: (1) produtos da degradação de microorganismos, como exotoxinas,
proteases degradadoras, endotoxina e ácido lipotecóico; (2) produtos do
metabolismo fosfolipídico das membranas celulares de leucócitos e células
endoteliais, que incluem leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, lipoxinas e
fator ativador de plaquetas; (3) radicais livres de oxigênio e ácidos hipohalogenados;
e (4) conteúdo dos grânulos de neutrófilos e outros granulócitos (MACKAY, 2000).
Os radicais livres de oxigênio, ou também denominados de espécies reativas de
oxigênio (ERO) são liberados por fagócitos. Esses produtos também são produzidos
durante o metabolismo das células aeróbicas, porém, quando esses radicais livres
são liberados por fagócitos ativados, resultam de uma seqüência de reações
bioquímicas com alto consumo de oxigênio conhecidas como burst oxidativo
(SALLES GOMES, 2003) ou respiratório. Essa reação química é dependente da
atividade da enzima NADPH-oxidase, a qual gera a produção de ERO como o ânion
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superóxido (O2-), oxigênio singlet (1O2 ), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical
hidroxila (OH-) (MACKAY, 2000). Em baixos níveis, essas moléculas podem atuar
amplificando a cascata da resposta inflamatória, favorecendo assim a resposta de
reparação das lesões; no entanto, quando presentes em níveis muito elevados,
podem levar à lesão das células endoteliais e de outros tipos celulares, gerando
mais lesão e aumento da injúria inicial (LETO, 1999).
A partir de minutos a horas do início da inflamação ocorre síntese de novo, ou
seja, a síntese de produtos que não são previamente formados e estocados dentro
da célula, por macrófagos e outras células, de citocinas pró-inflamatórias como
interleucina 1 β (IL-1β), fator de necrose tumoral α (TNF-α), interleucina 6 (IL-6) e
quimiocinas como a interleucina 8 (IL-8) (MACKAY, 2000). Durante este período
também há indução, principalmente em macrófagos e células endoteliais, de três
enzimas importantes que geram quantidade maciça de produtos quando
comparadas à forma homóloga constitutiva: (1) Cicloxigenase II (COX-2),
responsável pela produção de prostanóides como tromboxana, prostaciclinas e
prostaglandinas; (2) Óxido nítrico sintetase induzível (iNOS), a qual cataliza a
formação de ácido nítrico (NO) pela arginina; e (3) Heme oxigenase 1 (HO-1), a qual
processa o grupo heme da hemoglobina em pigmentos biliares (MACKAY, 2000).
A presença de mediadores inflamatórios aumenta a habilidade de células
endoteliais atuarem como superfícies adesivas para migração de leucócitos, através
do aumento da síntese de pelo menos três moléculas de adesão distintas: a Eselectina, a molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1) e a molécula de adesão às
células vasculares-1 (VCAM-1) (FAIRBURN et al., 1993; HARDY et al., 1998;
MACKAY, 2000). Desta forma, o endotélio vascular participa ativamente no
recrutamento e retenção de células inflamatórias e mediadores nos locais de injúria
tecidual e inflamação (HITCHON; EL-GABALAWY, 2003). Conseqüentemente, a
presença de todos esses mediadores, principalmente as metaloproteinases,
prostaglandina E2 (PGE2), radicais livres e citocinas, principalmente IL-1 e TNF-α,
liberados durante a inflamação, acarretam alterações no ambiente intra-articular que
são os responsáveis pelas manifestações clínicas agudas de um processo de
sinovite e capsulite. Além disso, em longo prazo esses mediadores contribuem com
processos degenerativos articulares, pois podem causar degradação da cartilagem
articular, osso subcondral, membrana sinovial e componentes do líquido sinovial
(BILLINGHURST et al., 1995; MCILWRAITH, 1996; MCILWRAITH, 2002).
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2.3 ANÁLISE DO LÍQUIDO SINOVIAL NA INFLAMAÇÃO

De acordo com McIlwraith, Billinghurst e Frisbie (2001), a análise convencional do
líquido sinovial não permite um diagnóstico específico, mas é capaz de informar o
grau de sinovite e o comprometimento metabólico intra-articular. A maioria dos
parâmetros de análise do líquido sinovial fornece indicação do grau de sinovite e um
espectro da atividade inflamatória intra-articular (MCILWRAITH, 2002). Os
parâmetros comumente utilizados para análise do líquido sinovial segundo
McIlwraith (2002) e McIlwraith, Billinghurst e Frisbie (2001) são: aspecto, proteína
total, viscosidade e citologia.
O aspecto do líquido sinovial se correlaciona com a sua celularidade, estando
com aspecto límpido e associado à baixa concentração celular em efusões não
inflamatórias. Já em articulações inflamadas, onde o líquido apresenta alta
concentração de células, o aspecto pode variar de turvo a semiturvo dependendo do
grau da inflamação (PASCUAL; JOVANÍ, 2005). Assim sendo, a aparência
microscópica da amostra de líquido sinovial fornece de imediato uma informação útil
sobre o grau de inflamação presente na articulação.
A análise do líquido sinovial representa uma importante ferramenta para o
diagnóstico de processos articulares, pois a maneira como a membrana sinovial
responde a injúria é limitada e reflete diretamente em um limitado número de
padrões de alteração na citologia do líquido sinovial (MAHAFFEY, 2002). Esses
padrões de alteração na citologia foram relatados por Freeman et al. (1991),
levando-se em consideração as alterações presentes no fundo precipitado na lâmina
e a distribuição de tipos celulares e morfologia.
Esfregaços de líquido sinovial de eqüinos sem histórico ou sinais de doença
articular apresentam padrão citológico normal, que consiste em baixa celularidade e
um fundo limpo ou contendo uma fina rede homogênea de material precipitado,
células isoladas e mononucleares, com pequena ou moderada quantidade de
citoplasma homogêneo ou discretamente vacuolizado, além de algumas células com
citoplasma homogêno colunar e núcleo excêntrico visualizadas juntamente com
linfócitos, monócitos e poucos neutrófilos (FREEMAN et al., 1991).
Amostras que apresentam aumento na celularidade e presença de figuras de
mitose são classificadas como padrão sinovite-proliferativa, independente de outras
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alterações. Já o padrão neutrofílico consiste naquele que apresenta quantidade de
moderada a grande de neutrófilos e sem presença de figuras de mitose,
freqüentemente observados na presença de infecção articular (FREEMAN et al.,
1991).
A concentração de determinadas substâncias no líquido sinovial, assim como
células inflamatórias, proteínas, prostaglandinas e as citocinas pró-inflamatórias,
podem ser utilizadas como medidores do grau de inflamação na membrana sinovial,
isto porque na articulação, a concentração de moléculas é determinada pela
passagem pela parede endotelial, difusão entre os espaços intercelulares dos
sinoviócitos e pela produção das células sinoviais (JONES; BARBER; DOIGE, 1993;
MCILWRAITH, 2002). Dentre os mediadores inflamatórios produzidos pelas células
residentes da membrana sinovial podemos citar a PGE2 (HARDY et al., 1998) e o
TNF-α (PETTIPHER; SALTER, 1996).
A PGE2 é comumente produzida durante a inflamação articular e sua mensuração
pode ser utilizada como um marcador objetivo do grau de sinovite (MCILWRAITH,
2001). A avaliação desse mediador no líquido sinovial de eqüinos já foi descrita
utilizando-se diversos métodos de análise os quais incluem: radioimunoensaio
(HAWKINS et al., 1993), espectrofotometria de massa (VAN DE BOOM et al., 2005)
e kits comerciais de ELISA para PGE2 humana (HARDY et al., 1998).
O TNF-α é considerado um importante mediador do processo inflamatório agudo
e pode estar envolvido nos estágios iniciais de desenvolvimento da doença articular
nos eqüinos, sendo sua presença no líquido sinovial de importância significativa
(BILLINGHURST et al., 1995). Sua mensuração é freqüentemente utilizada em
estudos referentes a alterações articulares. Em relação à presença dessa citocina
no líquido sinovial, há uma vasta disponibilidade na literatura de artigos que utilizam
sua mensuração em eqüinos, sendo o método mais comumente utilizado o ensaio
biológico de citotoxicidade, como pode ser verificado nos trabalhos de Billinghhurst
et al. (1995), Cornelissen et al. (1998) e Hawkins et al. (1993). A utilização de kit
comercial de ELISA para TNF-α humano já foi utilizada com sucesso por Bertone,
Palmer e Jones (2001).
A utilização do composto 2’-7’-diclorofluoresceína diacetato (DCFH) para
mensurar a produção de radicais livres por polimorfonucleares utilizando citometria
de fluxo foi primariamente descrito por Bass et al. (1983) utilizando células do
sangue periférico. O DCFH consiste em uma pequena molécula apolar não
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fluorescente, que se difunde para o interior da célula onde é enzimaticamente
deacetilado

por

esterases

intracelulares

em

um

composto

polar

(2’-7’-

diclorofluoresceína) (VOWELLS et al., 1995). À partir desse ponto, o DCFH se torna
preso ao interior da célula onde fica estável durante horas (BASS et al., 1983). Após
a ativação do burst oxidativo pelos PMNs, a presença de radicais livres de oxigênio
(ERO) promove rapidamente a oxidação do DCFH em um composto altamente
fluorescente (DCF), que é mensurado utilizando-se o citômetro de fluxo (WALRAND
et al., 2003). A fluorescência resultante do produto DCF é linearmente relacionada
ao burst oxidativo (BASS et al., 1983). A mensuração por citometria de fluxo do burst
oxidativo de leucócitos presentes no líquido sinovial de eqüinos já foi realizada com
sucesso por Massoco, Carmona e Baccarin (No prelo).

2.4 BIOPSIA DE MEMBRANA SINOVIAL NA INFLAMAÇÃO

Como a membrana sinovial possui um papel central na patogênese das doenças
inflamatórias articulares (MCILWRAITH, 1996), a realização de biopsia desta
estrutura tem sido utilizada de forma crescente, buscando-se com isso a
compreensão

dos

mecanismos

patológicos

das

alterações

sinoviais

e

o

entendimento dos mecanismos envolvidos em doenças inflamatórias crônicas como
a artrite reumatóide, osteoartrite e várias outras doenças inflamatórias articulares
(SMITH et al., 2003; YOUSSEF et al., 1997).
A realização de biopsia de membrana sinovial é uma ferramenta valiosa como
fonte para pesquisas, pois pode ser explorada quando se estuda mecanismos de
doenças, os efeitos de intervenções terapêuticas ou buscas pela identificação de
marcadores de prognóstico na evolução de doenças (GERLAG; TAK, 2005).
Desta forma, para se buscar entender quais os efeitos de uma inflamação aguda
na membrana sinovial é necessário primariamente saber como se comporta esta
estrutura em uma articulação saudável. Em um eqüino normal, uma biopsia de
membrana sinovial pode conter um número variável de vilosidades ou ausência de
vilos, com a camada íntima formada por uma ou duas camadas de células sinoviais
de revestimento compridas, poligonais ou levemente arredondadas (FREEMAN et
al., 1991). A camada sub-íntima é composta principalmente por tecido conjuntivo
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ricamente vascularizado, além da presença de macrófagos, mastócitos, células
mesenquimais, fibroblastos, vasos sangüíneos, linfáticos e terminações nervosas
(SAAIBI; SCHUMACHER JUNIOR, 1996). Esses fragmentos geralmente são livres
de inflamação ou podem demonstrar áreas de hiperplasia das células de
revestimento, as quais podem ser também atribuídas ao ângulo do corte (FREEMAN
et al., 1991).
Trotter e McIlwraith (1996) relataram que há uma boa correlação entre os
parâmetros indicadores de inflamação no líquido sinovial e alterações inflamatórias
presentes na membrana. Estes autores relatam ter observado a presença de edema,
hemorragia na camada sub-íntima e congestão capilar, na membrana sinovial de
eqüinos acometidos de sinovite aguda.
Além das alterações morfológicas avaliadas pela análise histológica, esta técnica
pode ser utilizada para demonstrar o grau de inflamação presente na articulação
mesmo quando há limitado tecido para análise, isso devido à possibilidade de se
avaliar de forma confiável marcadores da inflamação (GERLAG; TAK, 2005) por
técnicas laboratoriais como a imunoistoquímica, por exemplo.
Como mencionado anteriormente na análise do líquido sinovial, a PGE2 é um
mediador inflamatório de marcante atuação nas artrites e muito provavelmente, a
enzima COX-2 é a principal responsável pelo aumento da produção local de PGs
durante a inflamação de tecidos sinoviais, devido a sua atuação em pontos críticos
de controle de produção dos ecosanóides (CROFFORD, 1999).
A mensuração da expressão da enzima COX-2 na membrana sinovial de
humanos por imunoistoquímica já foi realizada por diversos autores que incluem
entre eles Crofford (1999), o qual com esse método, observou uma marcação de
forma bastante restrita em condição basal e dramaticamente aumentada na
inflamação da membrana sinovial, demonstrando que a expressão de COX-2 está
diretamente relacionada ao grau de sinovite. Adicionalmente, Seki et al. (2004)
observaram em estudo realizado em pacientes com osteoartrite e desarranjo interno
da articulação temporomandibular, que a expressão da enzima COX-2 se
correlacionou de forma positiva com os achados de sinovite durante o exame
artroscópico. Foi sugerido que a expressão aumentada da enzima COX-2 na
membrana sinovial possui um papel importante na patogênese da sinovite em
pacientes com alterações articulares.
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Além da liberação de mediadores inflamatórios, outro mecanismo da inflamação
na membrana sinovial, como o recrutamento de leucócitos, também pode ser
analisado, através da avaliação das moléculas de adesão. Dentre as diversas
moléculas de adesão, a E-selectina é uma glicoproteína que não é expressa em
células endoteliais inativadas (FAIRBURN et al., 1993; ROBINSON et al.,1999). Esta
molécula atua como mediador na aderência de neutrófilos, monócitos e certos
linfócitos por ligação a seus receptores (COLLINS, 1991).
Segundo estudo realizado em eqüinos por Hardy et al. (1998), foi observada uma
vasculite neutrofílica em articulações inflamadas experimentalmente por IL-1β. Estes
autores levantaram a hipótese de que a E-selectina esteve provavelmente envolvida
na adesão inicial de neutrófilos circulantes inativados, sendo preferencialmente
expressa na superfície de pequenas vênulas superficiais presentes na membrana
sinovial, porém nenhuma análise específica foi realizada. Em eqüinos a sua
expressão já foi verificada em cultura de células endoteliais vasculares pulmonares
infectadas pelo vírus da arterite viral eqüina, utilizando–se método de citometria de
fluxo (MOORE et al., 2003).

2.5 ARTROSCOPIA

A

ocorrência

de

lesões

intra-articulares traumáticas

ou

por processos

degenerativos é uma das principais causas de incapacidade em atletas, acarretando
muitas vezes prejuízos econômicos decorrentes de custos de tratamentos e
interrupção precoce da carreira esportiva. Devido a esse fato, o advento da
artroscopia é considerado um dos maiores avanços observados na medicina
esportiva, pois de acordo com McIlwraith (1984), a cirurgia artroscópica eliminou
90% das artrotomias convencionais, isto devido à diminuição da interferência
cirúrgica, traduzida em: menor trauma tecidual, contaminação articular mínima e
inspeção detalhada das estruturas intra-articulares.
Segundo Salles Gomes e Alvarenga (1998), o exame da articulação com um
artroscópio possibilita a avaliação de tecidos não ósseos, incluindo a membrana
sinovial e seus vilos associados, ligamentos intra-articulares, cartilagem e cápsula
articular. Assim sendo, ao avaliar a superfície articular, a artroscopia supre as
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limitações dos métodos tradicionais de diagnóstico usados na avaliação das
doenças articulares como o exame físico, radiográfico e análise do fluido articular
(EZILIANO, 2001).
A exploração artroscópica envolve o exame visual sistemático das estruturas
intra-articulares, após a distensão da cavidade articular com líquido ou gás (CARON,
1999).

2.5.1 Distensão Líquida

Soluções poliônicas esterilizadas são utilizadas para distensão da articulação e
irrigação durante artroscopia cirúrgica ou diagnóstica. A solução de lavagem ideal,
segundo Bertone et al. (1986), deve ter ação bactericida, bem como ser atóxica e
não irritante à membrana sinovial, cartilagem articular e estruturas periarticulares.
Protocolos atuais de lavagem articular recomendam uso de soluções eletrolíticas
balanceadas, não bactericidas, isotônicas, com pH neutro e que sejam relativamente
não irritantes, para impedir ou minimizar a sinovite transitória induzida pela agressão
mecânica e química da lavagem (BERTONE et al., 1987).
Segundo Bertone et al. (1986), Bertone et al. ( 1987), Jones, Barber e Doige
(1993) e Wagner et al. (1982), a realização de lavagem articular e artroscopia em
eqüinos causa leve reação inflamatória local, caracterizada por sinovite, edema, dor
à palpação e alteração no andar, sendo que estes sintomas geralmente se resolvem
em uma semana.
Bertone et al. (1986) relataram que o uso de solução salina na lavagem da
articulação do tarso em eqüinos causou dor à palpação da articulação, edema, e
diminuição leve da flexão articular durante o passo, um dia após a lavagem,
ocorrendo resolução destes sinais após quatro dias. Segundo estes autores,
diversos fatores contribuíram para ocorrência da sinovite documentada neste estudo.
Entre eles incluem-se: a toxicidade dos constituintes químicos da solução, o pH, a
temperatura, a osmolaridade e a pressão de irrigação.
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McIlwraith (1984) relatou que o uso de um sistema simples envolvendo um frasco
de fluido resfriado, acoplado a uma seringa para aplicar pressão é suficiente para
produzir distensão e lavagem adequada na articulação de eqüinos. Em humanos, o
uso de bombas de irrigação mecânica com fluxo articular aberto (open joint outflow),
resulta em pressão intra-articular de 40 a 60 mm de Hg. Essas bombas acarretam o
risco de hiper-distensão se o fluxo de saída ficar obstruído, podendo causar ruptura
sinovial e síndrome compartimental (TROTTER; MCILWRAITH, 1996).

2.5.2 Distensão Gasosa

A artroscopia utilizando meio gasoso foi primeiramente descrita em 1921 por
Bircher e popularizada somente em 1970 por Henche (CANONICI et al., 2002;
ERIKSSON; SEBIK, 1982). Boening (1998) foi o primeiro autor a descrever a
utilização do CO2 em artroscopias de rotina em eqüinos.
As vantagens descritas nesta técnica são melhora na visibilidade e capacidade de
um diagnóstico mais preciso (BOENING, 2005; MCILWRAITH, 1990; STRUHL,
1998), além de redução no sangramento, ampliação do campo de visão, maior
facilidade na manipulação de fragmentos intra-articulares e a possibilidade do uso de
laser cirúrgico (BOENING; NIEDER HOFER, 2005, 2002; CANONICI et al., 2002;
RIDELL, 1990; TROTTER; MCILWRAITH, 1996).
Boening (2005), Canonici et al. (2002) e Eriksson e Sebik (1982) relataram que a
distensão articular gasosa promove melhor visualização, pois causa o achatamento
da plica e vilos sinoviais contra a cápsula articular. Isto permite uma inspeção mais
acurada da cavidade articular, principalmente nos casos de hipertrofia das
vilosidades, as quais podem mascarar, eventualmente, lesões presentes na
superfície articular.
Segundo Struhl (1998), a maioria das técnicas descritas que utilizam o gás
dióxido de carbono como meio, requerem insuflador para manter pressão de gás
constante de 50 mmHg. Como o dióxido de carbono é cinco vezes mais solúvel na
corrente sanguínea do que o ar ambiente, é sempre a primeira opção quando
utilizado insuflador.
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Eriksson e Sebik (1982) acreditam que o dióxido de carbono tende a causar uma
leve irritação intra-articular, pois quando em contato com água se transforma em
ácido carbônico (H2CO3), o qual apresenta caráter levemente ácido. Esses autores
também relataram que o CO2 possui efeito vasodilatador, o qual acreditam ser mais
importante que a irritação pela acidez, embora estas complicações não tenham
acarretado manifestações clínicas. Ridell (1990) observou que a distensão gasosa
promoveu desconforto e dor intra-articular, limitando seu uso a pacientes sob
anestesia geral ou regional.
Complicações relacionadas à infusão de gás intra-articular são comuns em
humanos e incluem enfisema subcutâneo e, mais raramente, embolismo gasoso,
observados em pacientes com fraturas intra-articulares (STRUHL, 1998). Segundo
Canonici et al. (2002), em medicina veterinária não foi relatada a ocorrência de
embolia gasosa como complicação de exame artroscópico.
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3 OBJETIVO GERAL

Avaliar comparativamente a resposta inflamatória provocada pelo uso do gás
dióxido de carbono (CO2) em relação à solução de Ringer com lactato, como meio
para distensão da cápsula articular durante artroscopia de eqüinos hígidos.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar os efeitos causados pela distensão capsular líquida ou gasosa sobre o
número de leucócitos, concentração de proteínas totais e hemoglobina no líquido
sinovial.
Avaliar os efeitos causados pela distensão capsular líquida ou gasosa sobre o
burst oxidativo das células presentes no líquido sinovial.
Avaliar os efeitos causados pela distensão capsular líquida ou gasosa na
concentração de TNF-α e PGE2 no líquido sinovial.
Avaliar alterações morfológicas na membrana sinovial por meio da análise
histológica da membrana sinovial em conseqüência da distensão capsular líquida ou
gasosa.
Identificar a expressão da molécula de adesão E-selectina e da enzima COX-2
nas células da membrana sinovial de eqüinos em conseqüência da distensão
capsular líquida ou gasosa.
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4 MATERIAL E MÉTODO

A seguir será descrita detalhadamente a metodologia experimental empregada
neste estudo.

4.1 ANIMAIS

Foram utilizados nove eqüinos adultos hígidos, sem raça definida, 6 machos e 3
fêmeas, de idade (13,6±1,43 anos) e peso vivo (412±18,9 Kg) variados, alojados no
Serviço de Cirurgia de Grandes Animais do Departamento de Cirurgia da Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo durante todo
período experimental.
Durante o experimento os cavalos foram mantidos em cocheiras individuais (4 x 4
m) sob condições naturais de luz, temperatura e umidade, com água ad libitum e
alimentação controlada a base de feno de gramínea coast-cross (Cynodum dactylum
L.). Cada animal foi utilizado uma única vez.

4.1.1 Critérios para Seleção dos Animais

Para a escolha dos animais foram inicialmente efetuadas uma avaliação do
estado geral, com realização de exame físico (freqüência cardíaca e respiratória,
temperatura retal, coloração de mucosas e tempo de preenchimento capilar) e
exames laboratoriais (hemograma, proteína total e fibrinogênio plasmático), sendo
descartados aqueles animais que apresentaram variações destes parâmetros fora
da normalidade para a espécie. Após essa avaliação, os eqüinos selecionados
foram submetidos a um exame mais acurado da região da articulação tarsocrural por
inspeção e palpação, onde se excluíram do estudo os animais que apresentaram
edema, efusão, dor ou aumento de temperatura na região. A seguir, os animais
foram avaliados quanto à presença de claudicação ao passo e ao trote, em linha
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reta, bem como a resposta ao teste de flexão dessas articulações. A presença de
claudicação foi graduada de 0 a 5 segundo escala de claudicação da American
Association of Equine Practitioners (STASHAK, 2002) e excluíram-se os animais que
apresentaram claudicação nos membros posteriores após o teste de flexão.
De forma complementar, foi realizado exame radiográfico das articulações
tarsocrural

de

todos

animais

selecionados,

visando

excluir

aqueles

que

apresentassem fragmentos intra-articulares provenientes de fraturas intra-articulares
traumáticas ou osteocondrose.
Cada animal selecionado serviu como próprio controle, sendo a articulação
tarsocrural de um membro distendida por solução de Ringer com lactato (Grupo DL)
e a contralateral com CO2 (Grupo DG).

4.2 FÁRMACOS E REAGENTES

Cloridrato de xilazina 10% (Sedazine®- Fort Dogde Animal Health, Campinas,
BRA) – sedativo utilizado na medicação pré-anestésica.
Acepromazina 1% (Acepram 1%® - UNIVET Indústria Veterinária S.A., São
Paulo, BRA)- tranqüilizante utilizado em associação a xilazina na medicação préanestésica.
Tartarato de Butorfanol 10% (Torbugesic®- Fort Dogde Animal Health,
Campinas, BRA)- fármaco sedativo e analgésico utilizado na medicação préanestésica ou período trans-operatório.
Cloridrato de Cetamina 10% (Dopalen®- Agribands Purina do Brasil Ltda,
Paulínia, BRA)- anestésico dissociativo utilizado para indução anestésica.
Diazepam (Diazepam® - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda,
Itapira, BRA) – benzodiazepínico utilizado em associação a cetamina para indução
anestésica.
Isoflurano – (Forane® - Abbott Laboratórios do Brasil Ltda, Paulínia, BRA) –
anéstesico inalatório utilizado para manutenção da anestesia durante as
artroscopias.
Éter Gliceril Guaiacol – (Henrifarma Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda,
São Paulo, BRA) – foi utilizado para manutenção da anestesia para a coleta da
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biopsia no momento 48 horas após a artroscopia, diluído em solução fisiológica a
10%.
Ceftiofur Sódico (Minoxel® - Lapisa, La Piedad ,MEX) – antibiótico administrado
aos animais durante o período em experimento.
Meperidina 5% (Dolosal® - Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda,
Itapira, BRA)-analgésico opióide utilizado no período pós-operatório.
Diacetato 2’7’ Dicloroflurisceína (DCFH-DA/ Molecular Probes , Eugene, EUA)foi empregado como reagente para citometria de fluxo. Este reagente foi mantido
congelado (-20°C), protegido da luz e no momento do uso foi diluído em PBS
(solução tamponada de fosfato).
Ácido mefenâmico (Ponstan® 500mg - Pfizer, Guarulhos, BRA)- foi utilizado em
solução a 10mmol/L durante centrifugação das amostras de líquido sinovial
destinadas à mensuração de PGE2, devido a sua ação inibidora na síntese de
prostaglandinas.
Kit ELISA Monoclonal para PGE2 (Cayman Chemical, MI, EUA)- utilizado para
mensuração da concentração de PGE2 no líquido sinovial.
Hialuronidade (Hyalozima® 20.000UI, Apsen Farmacêutica Ltda, SP, BRA) –
utilizada para diminuir a viscosidade do líquido sinovial pela quebra das moléculas
de ácido hialurônico.
Meio RPMI (GIBCO® Cell Culture, Invitrogen Brasil Ltda, SP, BRA) -

meio

celular utilizado na cultura de células L929 para mensuração do TNF-α.
TNF-α recombinante murino 100µg/ml (Prepotec®, NJ, EUA) – utilizado para
realização da curva padrão de TNF-α.
MTT (Sigma®, St Louis, EUA) – utilizado para revelação do ensaio celular para
mensuração do TNF-α.
Anticorpo policlonal de rato anti-humano cicloxigenase–2 (COX-2) (Santa Cruz
Biotechnology, CA , EUA)- produto utilizado para marcação da presença da enzima
COX-2 na membrana sinovial.
Anticorpo monoclonal de camundongo anti-humano E-selectin (CD15-E) (Santa
Cruz Biotechnology, CA , EUA) - produto utilizado para marcação da expressão da
molécula de adesão E-selectina na membrana sinovial.
Kit LSAB (DAKO®, CA, EUA)- produto contendo anticorpo secundário (anti-rato e
anti-camundongo) e o complexo streptoavidina/biotina utilizado na revelação da
técnica de imunoistoquímica
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Diaminobenzidina (Sigma®, St Louis, EUA) – foi utilizada para a revelação da
marcação positiva na técnica de imunoistoquímica.

4.3 ARTROSCOPIA

Após jejum alimentar prévio de 12 horas, os animais selecionados foram
submetidos à anestesia geral, com uso do seguinte protocolo anestésico: para a
medicação pré-anestésica utilizou-se a associação de cloridrato de xilazina na dose
de 0,5mg/kg por via intravenosa (IV) e acepromazina na dose de 0,04mg/kg IV. Após
10 minutos, se avaliou o grau de sedação pré-anestésica e naqueles animais que se
considerou insuficiente, foi realizada a aplicação de tartarato de butorfanol na dose
de 0,04mg/kg IV (animais 1, 4 e 6). Após 5 minutos foi realizada indução anestésica
com associação de diazepam na dose de 0,05mg/kg IV e cetamina na dose de 2,2
mg/kg IV. Naqueles animais que se considerou o grau de sedação adequado, a
aplicação do butorfanol foi realizada na mesma dose, porém, no período transoperatório. A manutenção anestésica foi realizada com isoflurano vaporizado em
oxigênio a 100% e ventilação controlada.
A escolha da articulação a ser submetida à distensão gasosa foi feita de forma
aleatória, porém se procurou obter uma distribuição homogênea entre os animais.
Em cinco animais a articulação tarsocrural do membro posterior esquerdo foi
submetida à distensão gasosa, enquanto no restante dos animais (4) foi o inverso.
Após posicionamento em decúbito dorsal, os procedimentos descritos a seguir
foram realizados em ambas articulações até o momento da coleta da 1ª biopsia.
Após tricotomia, anti-sepsia com solução de clorexidine degermante1 na região da
articulação tarsocrural e montagem do campo operatório, foi realizada artrocentese
com agulha 40x10mm no recesso dorso-medial da articulação, próximo aos tendões
dos músculos tibial cranial e fibular terceiro. O líquido obtido por aspiração com
seringa de 10 mL heparinizada foi imediatamente colocado no banho de gelo até o
momento da análise. Esta amostra foi denominada como controle (momento M0). Na
sequência, utilizando-se uma seringa de 20mL, a cavidade articular foi distendida
1

Chlorohex®- Gluconato de clorexidina 2% degermante; Vicpharma Indústria e Comércio
LTDA, Indaiatuba, SP, Brasil
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com solução de Ringer com lactato até se obter distensão desejada. Com uso de
lâmina de bisturi n°11, foi realizada incisão de pele, tecido celular subcutâneo e
cápsula articular no centro do recesso dorso-medial distendido. Com o membro
flexionado em 45°, foi introduzida a cânula artroscópica2 com obturador rombo. Na
seqüência, se removeu o obturador e posicionou-se o artroscópio3 (4 mm de
diâmetro e lente de 30°) no interior da cânula, visualizando-se então a cavidade
articular. Para criação do portal de instrumental, uma agulha 40x10mm foi
posicionada no recesso dorso-lateral distendido da articulação, lateral ao tendão do
músculo extensor digital longo. A seguir, realizou-se incisão de pele, tecido celular
subcutâneo e cápsula articular empregando-se lâmina de bisturi. A pinça de biopsia4
foi introduzida e se coletou fragmentos da membrana sinovial (3 a 4 fragmentos por
coleta) na porção proximal da bolsa lateral da articulação, sendo este considerado o
momento controle das biopsias e denominado de momento I (MI).
Após a coleta da biopsia, se iniciou a lavagem da articulação com solução de
Ringer com lactato (Grupo DL) em temperatura ambiente, com pressão intra-articular
mantida ao redor de 24mmHg, obtida através de pressurização do frasco com auxílio
de pêra manual de borracha, por período de 30 minutos. A pressão intra-articular no
grupo DL foi mensurada com uso de um esfignomanômetro5 conectado à cânula de
lavagem por um extensor.
No membro contra-lateral (Grupo DG) foi realizado exatamente o mesmo
procedimento, sendo que neste grupo, após a biopsia, a distensão da articulação
durante a artroscopia foi realizada com gás dióxido de carbono (CO2) aquecido, com
uso de insuflador6 mantendo-se pressão de 24mmHg, por 25 minutos, seguida de
lavagem com solução de Ringer com lactato por 5 minutos para retirada de coágulos
acumulados durante o tempo de infusão do gás.
Após 30 minutos, nova biopsia da membrana sinovial foi coletada na porção
proximal da bolsa lateral da cápsula articular em ambos os grupos, sendo este
denominado de momento II (MII). Imediatamente após a coleta da 2ª biopsia foi
encerrado o procedimento e drenado o líquido do interior da articulação. A sutura de
2

Karl Störz® - Endoscope: H. Strattner & Cia. Ltda – Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Modelo Hopkins 11, Karl Störz® - Endoscope: H. Strattner & Cia. Ltda – Rio de Janeiro,
RJ, Brasil
4
Ferrari Medical Ltda ® - São Paulo, SP, Brasil
5
Missouri Indústria e Comércio LTDA, Embu, SP, Brasil
6
Therme-Pneu Eletronic - WISAP® - Germany
3
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pele e tecido celular subcutâneo foi realizada com fio náilon 2-0, e após confecção
do penso o animal foi levado para sala de recuperação anestésica.
Nos animais que apresentaram sinais de dor ou desconforto após o procedimento
cirúrgico foi realizada aplicação de meperidina na dose de 2-4mg/kg por via
intramuscular (IM), imediatamente após o procedimento cirúrgico e com 6, 12, 24 e
36 horas de período P.O. Todos animais receberam durante a execução do
experimento ceftiofur na dose de 2,2mg/kg IV nos momentos 0, 24 e 48 horas.

4.4 BIOPSIA PÓS-OPERATÓRIA

Após 48 horas da artroscopia (MIII), nova biopsia da membrana sinovial foi
realizada, com os animais sob anestesia geral intravenosa. A mesma preparação do
animal e protocolo anestésico utilizado para a artroscopia foram aplicados para a
biopsia pós-operatória (P.O.) até o momento da indução anestésica. Após a indução,
o animal foi posicionado em decúbito lateral e a anestesia geral foi mantida com
infusão intravenosa contínua de solução a 10% de éter gliceril guaiacol (EGG) e
aplicações suplementares de cetamina conforme julgado necessário.
Após a artrocentese, em ambas articulações a distensão foi realizada com
solução de Ringer com lactato. Nova incisão de pele e cápsula articular foi realizada
na região lateral da articulação, e introduziu-se a pinça de biopsia, direcionando-se
sua extremidade para a porção proximal da bolsa lateral da articulação. Após a
coleta da biopsia, realizou-se a sutura de pele e tecido celular subcutâneo com fio
náilon 2-0, confeccionou-se o penso e o animal foi acompanhado durante a
recuperação anestésica.
Durante a idealização do projeto foi proposta a realização da biopsia P.O. com os
animais em posição quadrupedal, sedados com associação de xilazina (1,0mg/kg IV)
e butorfanol (0,04mg/kg IV) e concomitantemente realizada analgesia epidural com
lidocaína 0,5% (5-8mL – animal de 450 kg) associada com morfina (0,1mg/kg) e
bloqueio anéstesico peri-neural do tibial e peroneus. Apenas um animal em todo
experimento foi submetido a este protocolo.
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4.5 ARTROCENTESES P.O.

As artrocenteses no pós-operatório foram realizadas nos momentos 6 (M6), 12
(M12), 24 (M24) e 48 (M48) horas após o término da distensão capsular.
O líquido sinovial de cada articulação tarsocrural foi aspirado assepticamente no
aspecto medial da articulação, distal ao maléolo medial da tíbia e plantar à veia
safena, com o animal em posição quadrupedal, utilizando-se agulha 30 x 08mm e
uma seringa de 10mL heparinizada. Imediatamente após a coleta foram
confeccionados esfregaços para contagem diferencial de leucócitos e as amostras
resfriadas em banho de gelo até o momento da análise.

4.6 AVALIAÇÃO DO LÍQUIDO SINOVIAL

A seguir serão descritos os procedimentos adotados para análise do líquido
sinovial, que consistiu em análises tradicionalmente utilizadas como análise física,
contagem global e diferencial de leucócitos e concentração de proteína total e
hemoglobina. Também foram avaliados marcadores mais sensíveis do processo
inflamatório como avaliação do burst oxidativo, mensuração da PGE2 e do TNF-α.

4.6.1 Análise Física

As amostras de líquido sinovial foram analisadas subjetivamente quanto à
coloração (amarelado, alaranjado e avermelhado) e aspecto (límpido, semiturvo e
turvo) imediatamente após cada coleta.
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4.6.2 Contagem Global e Diferencial das Células Nucleadas

Para a contagem total de células nucleadas, diluiu-se uma alíquota da amostra
em azul de trypan e a contagem foi realizada em câmara de Neubauer7. Para
contagem diferencial dos leucócitos os esfregaços foram corados com Metanol-May
Grunwald-Giemsa e foram contadas 100 células por lâmina.

4.6.3 Dosagem da Proteína Total e Hemoglobina

Para a dosagem de proteína total e hemoglobina foi utilizado sobrenadante
retirado após centrifugação da amostra a 1200rpm por 10 minutos. As dosagens de
proteína total foram realizadas pelo método do biureto utilizando 20µL da alíquota
em 1mL do reagente8.
A dosagem da hemoglobina foi realizada pelo método da cianometahemoglobina,
utilizando-se 20µL da amostra em 1mL de solução de Drabkin.
Após 10 a 15 minutos para estabilização da reação foi realizada leitura no
analisador bioquímico9 .

4.6.4 Avaliação do Burst Oxidativo

O burst oxidativo foi mensurado conforme método proposto por Hasui et al. (1989)
utilizando-se a técnica de citometria de fluxo. Foi utilizado citômetro de fluxo10
conectado a um computador11. Foram analisados 10.000 eventos utilizando-se o
software Cell Quest Pro12. As subpopulações celulares foram identificadas por meio
7

Neubauer Improved Bright-Line, Loptik Labor®, ALE
Reagente Proteínas Totais, Labtest Diagnóstica, Lagoa Santa, MG, BRA
9
BIO2000®, Bioplus Produtos para Laboratórios Ltda, São Paulo, SP, BRA
10
Becton Dickinson Immunocytometry System®, San Jose, CA, EUA
11
Macintosh Apple®, CA, EUA
12
Cell Quest Pro- Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA
8
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das propriedades FSC/SSC das mesmas e mecanicamente separadas13 (sorting) de
tal forma a permitir a avaliação destas células por microscopia óptica. Foram
coletados os dados de linfócitos (R1), neutrófilos (R2), neutrófilos ativados (R3) e
macrófagos (R1) presentes no líquido sinovial, por meio da análise com gates
(Figura 1) e as células identificadas pela morfologia em lâminas preparadas por
citocentrifugação em citospin e coradas com Metanol-May Grunwald-Giemsa. Os
resultados de fluorescência foram gravados em escala logarítimica e a fluorescência
verde do DCFH foi mensurada a 530±30 nm (detector FL-1). A quantificação do
burst oxidativo foi estimada pela intensidade média de fluorescência/célula emitida
pelo DCFH (Figura 2) acima do valor basal de 101 (M1).
Para a realização do ensaio foram adicionados ao tubo de polipropileno o volume
de amostra necessário para se obter 2 x 105 leucócitos, 200µL de DCFH–DA
(O,3mM) e PBS q.s.p. 1mL. As amostras foram colocadas em banho-maria para
incubação a 37°C por 20 minutos e na seqüência foram centrifugadas por 10
minutos a 1200rpm. Após desprezar o sobrenadante e ressuspender o botão celular,
os eritrócitos foram removidos por lise hipotônica com uma solução de NaCl 0,2%
(2,0mL) durante 20 segundos. Imediatamente após a lise foi adicionada uma solução
de NaCl 1,6% (2,0mL) em cada tubo para restaurar a isotonicidade. As amostras
foram, então, centrifugadas (1200rpm por 10 minutos) e a lise foi repetida mais uma
vez para as amostras do período pós-operatório.
Os botões celulares obtidos foram ressuspensos adicionando-se aos tubos 500µL
de PBS e imediatamente analisados no citômetro de fluxo.

13

FACSVANTAGE® - Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA
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Figura 1 – Dot plot representativo de análise em citômetro de fluxo de líquido sinovial obtido em M24,
com a separação em gates das populações celulares de interesse: R1-linfócitos, R2neutrófilos, R3-neutrófilos ativados, R4-macrófagos

Figura 2 – Histograma representativo de número de células por intensidade de fluorescência FL-1 em
escala logarítmica no M24
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4.6.5 Mensuração da PGE2

Em um tubo de polipropileno foi separada uma alíquota de 900µL da amostra de
líquido sinovial e adicionado 100µL de uma solução 10mmol/L de ácido mefenâmico.
Após centrifugação por 10 minutos a 1200rpm, o sobrenadante foi armazenado a 80°C até o momento da análise.

4.6.5.1 Imunoensaio

A mensuração da concentração de PGE2 foi realizada utilizando-se o
sobrenadante das amostras, segundo método descrito por Frisbie et al. (1998),
utilizando-se Kit ELISA Monoclonal para PGE2 em placa de 96 poços.
Foram adicionados 50µL de amostra, 50µL de PGE2 murina marcada com
acetilcolinesterase (AchE) e 50µL do anticorpo monoclonal anti–PGE2 em cada
poço, sendo cada amostra feita em duplicata. Durante o período de incubação (18
horas a 4° C) o complexo anticorpo-PGE2 se ligou a um anticorpo policlonal caprino
anti-rato previamente fixado ao poço. Após este período, o poço foi lavado com
solução tampão de lavagem por cinco vezes, visando remover qualquer reagente
livre e, então, se adicionou 200µL de Reagente de Ellman’s ao poço. Este reagente
contém um substrato da enzima AchE necessário para formação de um composto
derivado da acetilcolina, que possui forte absorbância a 412nm.
Após 90 minutos, a quantidade presente em cada poço deste composto foi lida
com uso de microleitor automático de oito canais14 à 450nm e o resultado obtido
representou a quantidade de PGE2-marcada fixada ao poço.
Os resultados obtidos após leitura foram expressos em densidade óptica, sendo
transformados em pg/mL, mediante equação de regressão linear com base na curva
padrão com variação de 10 a 1000 pg/mL. Como para a realização da curva padrão
foi utilizado PGE2 recombinante murina, os valores obtidos foram estimados para os
valores na espécie eqüina.

14
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4.6.6 Mensuração do TNF-α

Em um tubo de polipropileno foi separada uma alíquota de 1000µL da amostra
após centrifugação por 10 minutos a 1200rpm e o sobrenadante foi armazenado a 80°C até o momento da análise. Imediatamente antes da análise foi adicionada
100UI de hialuronidase por mL de alíquota e mantido em estufa a 37° C por uma
hora.

4.6.6.1 Ensaio celular

A quantificação do TNF-α foi realizada através de ensaio de citotoxicidade in vitro
sobre células L929, como descrito por Armstrong e Lees (2002), utilizando-se o
sobrenadante das amostras de líquido sinovial.
Em uma placa de poliestireno de 96 poços com fundo chato foram semeadas 3,5
x 105 células L929 suspensas em 100µL de meio RPMI 1640 completo
suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB). A placa foi incubada por 20 horas
em estufa umidificada a 37° C na presença de 5% de CO2. Após esse período, foram
adicionadas aos poços 100µL das amostras e 10µL de actinomicina D (2µg/ml). A
placa foi, então, incubada novamente em estufa umidificada a 37° C na presença de
5% de CO2 por mais 20 horas. Após este período, lavou-se duas vezes a placa com
PBS q.s.p. Na seqüência se adicionou 100µL de meio RPMI e 20µL de solução de
MTT (5mg/ml em NaCl 0,9%) e incubou-se por 3 a 4 horas em estufa a 37°C. Após
esse período, desprezou-se o sobrenadante e os cristais de MTT depositados nas
células viáveis foram dissolvidos com 100µL de álcool isopropílico acidificado
(Isopropanol com 0,04N HCL). Após uma hora, avaliou-se a concentração de TNF-α
através da leitura de absorbância em microleitor automático de oito canais15,
utilizando-se 590nm como comprimento de onda contra um branco constituído
apenas por álcool isopropílico acidificado.

15
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Como controle negativo do ensaio foi adicionado às células L929 apenas o meio
RPMI 1640 completo; como controle positivo foram adicionadas concentrações
previamente conhecidas de TNF-α recombinante murino (5,5; 11; 22; 40; 79; 158;
317; 625; 1250 e 2500 pg de TNF/100µL de solução de RPMI 1640 completo) de
forma tal a permitir a obtenção de uma curva padrão. O procedimento foi feito em
duplicata. Os resultados obtidos após leitura foram expressos em densidade óptica,
sendo transformados em pg/mL mediante equação de regressão linear com base na
curva padrão. Como para a realização da curva padrão foi utilizado TNF-α
recombinante murino, os valores obtidos foram estimados para valores da espécie
eqüina.

4.7 AVALIAÇÃO DA MEMBRANA SINOVIAL

Imediatamente após a coleta, os fragmentos de biopsia de membrana sinovial
foram cuidadosamente posicionados em um papel filtro umidificado e fixados em
formalina tamponada com eosina ou metacarn (60% metanol, 30% clorofórmio e
10% de ácido acético glacial) e incluídos em bloco de parafina.

4.7.1 Avaliação Histopatológica

Para avaliação histológica, os blocos de parafina foram posteriormente
seccionados por micrótomo em cortes de 6 a 8 µm de espessura e colocados na
lâmina. A seguir foi realizada coloração pela hematoxilina e eosina (HE) e foi
avaliada de forma subjetiva por dois observadores a presença de edema, infiltrado
celular, grau de hemorragia e hiperplasia das células de revestimento.
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4.7.2 Imunoistoquímica

Foi utilizada técnica de imunoistoquímica para análise da expressão da enzima
COX-2 e da molécula de adesão E-selectina em uma amostragem escolhida de
forma aleatória de cinco animais submetidos ao experimento.
Os fragmentos foram processados da mesma forma descrita para o exame
histopatológico até a confecção da lâmina. Os cortes de 5µm foram colhidas em
lâminas silanizadas e após a desparafinização e hidratação, os cortes foram
submetidos a recuperação antigênica. Para tanto, as lâminas foram fervidas em
forno de microondas por 15 minutos em tampão citrato com pH 6. Em seguida, as
lâminas foram submetidas durante 45 minutos, em ambiente protegido da luz, a um
tratamento para inibição da peroxidase endógena tecidual com solução de metanol e
água destilada (1:2) adicionada a 1% de peróxido de hidrogênio.
Foi realizado o bloqueio da avidina/biotina em câmara úmida na estufa a 37°C e
bloqueio de sítios inespecíficos com bloqueador de proteínas. Em seguida foram
removidos os excessos sobre as lâminas e iniciado o processo de incubação
isoladamente com anticorpo primário anti-COX-2 (diluição de 1:1000) e E-selectina
(diluição de 1:100) onde cada lâmina permaneceu em câmara úmida por 12 horas,
em temperatura de 4°C. Após o período de incubação, realizou-se nova lavagem
com solução tampão e adicionou-se o anticorpo secundário (Kit LSAB) diluído em
PBS/BSA (1%) por 1 hora. Em seguida, após a lavagem com solução tampão
procedeu-se à incubação com avidina/biotina, por 30 minutos, em temperatura
ambiente. Antes da fase final, de revelação, as lâminas foram lavadas duas vezes
em SST.
O material permaneceu em ambiente de baixa luminosidade durante a revelação
realizada com a diaminobenzina (DAB), em solução a 0,03% acrescida de 0,03% de
peróxido de hidrogênio. O tempo de revelação variou de 1 a 3 minutos. Para
interromper a reação as lâminas foram lavadas em água destilada. A contracoloração foi feita com Hematoxilina de Harris diluída a 1:2 em água destilada
durante 30 segundos.
Posteriormente foi feita a lavagem em água corrente por 15 minutos. Em seguida
os materiais foram desidratados em solução crescente de álcool xilol e a lamínula
colada com bálsamo do Canadá.
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A análise das marcações por imunoistoquímica foi realizada da mesma forma
que o exame histopatológico.

4.8 DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Com o auxílio de um microscópio Nikon® E-800 equipado com câmera digital
Nikon CoolPix® e sistema de análise de imagens Image ProPlus® foram obtidas
fotomicrografias das lâminas de esfregaço coradas com Metanol-May GrunwaldGiemsa, das lâminas de biopsia coradas por HE e das preparadas pelo método de
imunoistoquímica.

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As variáveis mensuradas não apresentaram distribuição normal. Desta forma, foi
exigida a utilização de testes não-paramétricos para análise estatística de todos os
parâmetros avaliados. Para a avaliação de um mesmo grupo nos diferentes
momentos utilizou-se ANOVA não paramétrico ou teste de Kruskall-Wallis seguido
do teste Dunn’s de comparações múltiplas, para os parâmetros concentração total
de leucócitos, proteína total e hemoglobina. Para a avaliação das variáveis que
apresentavam uma variação individual importante entre os animais, os dados foram
pareados e utilizou-se o teste de Friedman ou ANOVA para medidas repetidas
seguido do teste Dunn’s de comparações múltiplas. Para as comparações entre os
grupos a cada momento, os dados foram pareados pelo teste de Wilcoxon matchedpairs.
Todos os testes foram realizados utilizando-se um software para computador16 e
todos os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média,
considerando-se significância estatística quando p<0,05.

16
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Os resultados da análise de PGE2 foram demostrados por uma razão em relação
ao valor basal, devido a grande variância observada entre os animais no momento
M0.
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5 RESULTADOS

A seguir serão descritos os resultados obtidos em relação à técnica cirúrgica
adotada para artroscopia e coleta de biópsia no pós-operatório, análise do líquido
sinovial e das biopsias de membrana sinovial.

5.1 ARTROSCOPIA E BIOPSIA PÓS-OPERATÓRIA

Para a realização das artroscopias bilaterais de tarso os animais permaneceram
em média 135 minutos sob anestesia geral e todos os procedimentos transcorreram
conforme descrito no item 4.3 e sem imprevistos.
Em relação à coleta da biopsia no pós-operatório, foi necessário alterar o método
previsto para este procedimento (item 4.4). Isso porque no primeiro animal do
experimento, a coleta da biopsia no momento 48 horas foi realizada com o animal
sob anestesia geral intravenosa, pois se considerou que este apresentava um
temperamento arredio que poderia dificultar a realização do procedimento. Já no
segundo animal, bastante dócil, optou-se pela realização do procedimento com
animal na posição quadrupedal em tronco de contenção, conforme descrito
anteriormente no item 4.4. Entretanto, neste animal mesmo com a associação das
técnicas de anestesia epidural, bloqueio peri-neural e sedação profunda, a
contenção não foi adequada, pois este não tolerou a manipulação da pinça de
biópsia na articulação, promovendo dificuldade de se manter as técnicas ideais de
anti-sepsia, além de predispor a ocorrência de injúrias traumáticas tanto ao animal
quanto ao cirurgião. A partir disto, os procedimentos subseqüentes foram todos
realizados com os animais submetidos à anestesia geral intravenosa.
Durante o período pós-operatório foi observado que a maioria dos animais
apresentou manifestação dolorosa de grau leve a moderada, principalmente em M6,
onde se verificou aumento da freqüência cardíaca (40% a 50% de aumento em
relação ao valor basal) e claudicação bilateral de membros pélvicos de grau 2 a 3. A
utilização da meperidina diminui a manifestação de dor nos animais nos momentos
subseqüentes.
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5.2 AVALIAÇÃO DO LÍQUIDO SINOVIAL

Os resultados da avaliação do líquido sinovial foram obtidos por um mesmo
observador em todos os momentos e foram representados utilizando-se gráficos,
tabelas, quadros e figuras.

5.2.1 Análise Física

Na coleta de líquido sinovial em M0, foi observado em 100% dos animais o líquido
com aspecto límpido e de coloração amarelada (Figura 3).

Figura 3 – Imagem digitalizada demonstrando aspecto límpido e coloração amarelada do líquido
sinovial em M0

Em todas as coletas subseqüentes se observou uma marcante alteração no
aspecto do líquido sinovial, o qual variou entre semiturvo a turvo de forma
semelhante entre os grupos.
Uma alteração marcante também foi observada na coloração, onde já em M6
100% das amostras apresentaram coloração avermelhada (Tabela 1). A partir de
M12, foi notada uma diferença na coloração do líquido entre os grupos (Figura 4).
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Tabela 1 – Descrição da coloração e porcentagem de aparição no líquido sinovial das articulações
submetidas à distensão líquida (DL) ou gasosa (DG), em todos os momentos avaliados –
São Paulo, 2005

M0
DL
DG

M6

Amarelado

M12

M24

M48

Avermelhado Avermelhado Avermelhado Avermelhado

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Amarelado

Avermelhado

Alaranjado

Alaranjado

Alaranjado

(100%)

(100%)

(>50%)

(>50%)

(>40%)

Nas articulações distendidas com gás, o líquido sinovial apresentou coloração
vermelho-alaranjada em mais de 50% das amostras em M12 e M24, quando
comparadas às amostras referentes à distensão com líquido, que eram
avermelhadas em 100% das amostras em todos os momentos posteriores ao
controle. Esta diferença na coloração permaneceu até o momento M48, onde mais
de 40% das amostras do grupo DG apresentavam coloração alaranjada.

a

b

Figura 4 - Imagem digitalizada demonstrando aspecto e coloração do líquido sinovial coletado em
M12 após distensão gasosa (DG) (a) ou líquida (DL) (b)

Foi observado após a centrifugação dessas amostras que o sobrenadante obtido
também apresentava marcante diferença na coloração (Figura 5), onde as amostras
das articulações submetidas à distensão líquida se apresentavam mais hemolizadas
e xantocrômicas que os das articulações do grupo DG.
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a

b

Figura 5 – Imagem digitalizada demonstrando aspecto do líquido sinovial após centrifugação em M24
da articulação submetida à distensão líquida (DL) (a) ou gasosa (DG) (b)

5.2.2 Contagem Global e Diferencial das Células Nucleadas

Ambos os grupos apresentaram contagem de leucócitos dentro dos limites
normais para a espécie em M0 (DG=88,75±16 células/mm3; DL=87±60 células/mm3).
O influxo de leucócitos no pós-operatório pode ser observado no gráfico 1 e
observa-se que o aumento foi mais agudo no grupo DG, atingindo pico (p<0,001 em
relação a M0) já em M6 (17.626± 5.788 células/mm3) e permanecendo desta forma
em M12 (p<0,001).
Concentração de Leucócitos
30000
células/mm3

25000
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M24

M48
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Gráfico 1 -Concentração total de leucócitos no líquido sinovial nos diferentes momentos das
articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa (DG) ( *p<0,05 em relação ao
M0; ***p<0,001 em relação ao M0) (Kruskall-Wallis, α=5%)
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Embora a curva de aumento seja semelhante entre os grupos, o grupo DL só
atingiu o pico (22.312±3.738 células/mm3) de mesma significância estatística que o
grupo DG em M12 (p<0,001 em relação ao M0).
Após o pico, a concentração de leucócitos declinou em ambos os grupos de forma
semelhante e embora os valores não tenham apresentado uma diferença
estatisticamente significativa em relação ao controle, em M48 ainda se
apresentavam na ordem de 5 a 7 x 103 maior que os valores basais (DG=
5493±1415 células/mm3; DL= 7543±1911 células/mm3).
Em nenhum dos momentos analisados foi observada diferença significativa entre
os grupos.
Foi notada uma grande variedade individual na magnitude do aumento na
concentração de leucócitos no líquido sinovial dentre os diversos animais utilizados
no experimento, porém, a maioria dos animais apresentou uma curva semelhante à
descrita no gráfico 1.
No líquido sinovial obtido em M0, todos os animais apresentaram um predomínio
de células mononucleares (MN) (DL: 96,8%; DG: 98,1%) (Figura 6), com presença
em sua maioria de linfócitos e macrófagos e discreta proporção de sinoviócitos
(Gráfico 2).

Figura 6 – Fotomicrografia de citocentrifugação em M0, demonstrando o evidente padrão
mononuclear deste momento (Metanol-May Grunwald-Giemsa)
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Gráfico 2 – Distribuição das porcentagens de tipos celulares observadas nos esfregaços de líquido
sinovial obtidos nos momentos M0 a M48 das articulações submetidas à distensão líquida
(DL) ou gasosa (DG)

Na primeira coleta após o procedimento cirúrgico (M6), uma drástica inversão no
padrão celular é observada (Gráficos 2 e 3) em ambos os grupos. A população de
mononucleares declina de forma bastante significativa em ambos os grupos (DL:
13%; DG: 6,5%), porém com maior significância no grupo DG (DG= p<0,001; DL=
p<0,01) e a proporção da população de células polimorfonucleares (PMN) (Figura 7)
passa a predominar e permanece dessa maneira até o momento M48.
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Gráfico 3 – Média da contagem diferencial de leucócitos no líquido sinovial nos diferentes momentos
das articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa (DG). (**p<0,01e
a
b
***p<0,001 em relação ao M0; p<0,01 em relação a M6; p<0,05 em relação a M12)(Kruskall-Wallis, α=5%)
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Figura 7 – Fotomicrografia de esfregaço em M6, com presença de neutrófilos, demonstrando o
evidente padrão polimorfonuclear deste momento (Metanol-May Grunwald-Giemsa)

No momento 12 horas, ambos os grupos apresentaram a maior diferença em
relação ao controle (p<0,001) nas duas populações, com o número máximo na
proporção de PMN nucleares e o declínio mais acentuado de MN. À partir desse
momento, é verificado um uma tendência ao retorno dos valores normais no grupo
DG, pois este apresentou em M48 um aumento significativo na proporção de MN
quando comparada a proporção desta população em M6 (p< 0,01) e um declínio
semelhante na proporção de PMN também a partir do M6, sendo a porcentagem de
PMN em M48 significativamente menor a presente em M6 (p< 0,01). No grupo DL a
curva de retorno é semelhante, mas não apresenta uma diferença significativa em
nenhuma das populações.
Foram observadas em diversos momentos células apresentando figuras de
mitose, macrófagos com grande número de vacúolos (Figura 8) e realizando
eritrofagocitose (Figura 9). Também foram observadas células em apoptose e
fagocitose por macrófagos de fragmentos nucleares (Figura 10) (Quadro 1).

Resultados 61

Figura 8 – Fotomicrografia de esfregaço em M24, com presença de macrófago com vacúolos
(Metanol-May Grunwald-Giemsa)

Figura 9 – Fotomicrografia de esfregaço em M24, com presença de macrófago fagocitando hemácias
(eritrofagocitose) (seta). (Metanol-May Grunwald-Giemsa)
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A

B

C

Figura 10 – Fotomicrografias de esfregaços em M24, com presença de célula em apoptose (A),
macrófago aderido a célula em apoptose (B), e fagocitose de fragmentos nucleares
(seta) por macrófago (C). (Metanol-May Grunwald-Giemsa)

Células em
Eritrofagocitose
Apoptose
Momento M0 M6 M12 M24 M48 M6 M12 M24 M48 M6 M12 M24 M48
Figuras de Mitose

DL

0

0

0

2

3

1

0

0

1

0

0

0

0

DG

2

0

0

0

2

0

0

1

3

0

0

1

1

Quadro 1 – Descrição do número de animais que apresentaram figura de mitose, células em
apoptose e eritrofagocitose, nos esfregaços de líquido sinovial de articulações
submetidas à distensão líquida (DL) ou gasosa (DG) nos diversos momentos avaliados
– São Paulo, 2005

5.2.3 Dosagem da Proteína total e Hemoglobina

Ao se analisar os níveis de proteína total foi verificado que ambos os grupos
apresentaram o mesmo comportamento em relação a este parâmetro, não sendo
observada diferença estatística significativa entre os grupos em nenhum momento.
Os dois grupos apresentaram valores basais de proteína total (DL: 1,03±0,14
g/dL; DG: 1,14±0,14g/dL) dentro da normalidade para a espécie em M0. Em M6, o
valor de proteína total dobrou em ambos os grupos e atingiu o pico em M24 (DL:
4,05±0,3 g/dL; DG: 4,4±0,5 g/dL) após o procedimento cirúrgico, com um aumento
cerca de quatro vezes maior que M0 (Gráfico 4).
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Gráfico 4 - Concentração de proteína total no líquido sinovial nos diferentes momentos das
articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa (DG) (**p<0,01 em relação
ao M0) - (Kruskall-Wallis, α=5%)

Em M48, apesar da curva apresentar declínio, ainda se observa uma diferença
estatisticamente significante em relação ao M0 (p<0,01).
Na análise de hemoglobina em M0 foi verificada sua ausência em todas as
amostras, com exceção de uma articulação submetida à distensão gasosa que
apresentou concentração de 0,02 g/dL.
A presença de hemoglobina não variou de forma estatisticamente significativa ao
se comparar os valores entre os dois grupos, e ambos apresentaram um aumento
agudo semelhante (Gráfico 5) em sua concentração em M6 (DL: 0,037± 0,006 g/dL;
DG: 0,032±0,01 g/dL), embora somente no grupo DL este aumento apresentou
diferença estatística em relação ao M0 (p<0,01). Entretanto, a partir desse momento,
o grupo DL se diferenciou bastante do grupo DG, apresentando um aumento
significativo em relação ao controle em todos os momentos posteriores, atingindo o
pico (DL: 0,082±0,04 g/dL) em M24 (p<0,001), enquanto no grupo DG houve um
declínio após M12 e uma estabilização até M48.
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Gráfico

5 –Concentração de hemoglobina no líquido sinovial nos diferentes momentos das
articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa (DG) (*p<0,05 em relação ao
M0; **p<0,01 em relação ao M0; ***p<0,001 em relação ao M0)-(Kruskall-Wallis, α=5%)

5.2.4 Avaliação do Burst Oxidativo

Após a realização do sorting (item 4.6.4), verificou-se que a população R1
apresentava em sua maioria células mononucleares, de tamanho intermediário entre
hemácias e neutrófilos, com núcleo ocupando grande parte do citoplasma, de
formato arredondado e com a cromatina densa e compacta, características
predominantes em linfócitos (Figura 11).

Figura 11 – Fotomicrografia de citospin em M24, após o sorting da região R1, caracterizada por
predomínio de mononucleares linfócitos (seta) (Metanol-May Grunwald-Giemsa)

Resultados 65

A população R2 consistiu em sua maioria de células PMN neutrófilos, as quais
apresentavam núcleo multilobulado com cromatina densa e citoplasma de coloração
neutra (Figura 12).

Figura 12 – Fotomicrografia de citospin após o sorting em M24, da região R2, caracterizada por
predomínio de PMN neutrófilos. (Metanol-May Grunwald-Giemsa)

A população R3 também apresentou um predomínio de PMN neutrófilos (81%),
porém com uma pequena porcentagem de células mononucleares grandes (19% de
macrófagos e sinoviócitos) (Figura 13).

a

b
Figura 13 – Fotomicrografia de citospin após sorting em M24 da região R3, caracterizada por
predomínio de PMN neutrófilos ativados (a) e poucas células mononucleares grandes
(b). (Metanol-May Grunwald-Giemsa)
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Essa população apresentou uma maior atividade inflamatória demonstrada por
uma maior fluorescência do DCFH e foi denominada neutrófilos ativados.
A região R4 foi constituída predominantemente por macrófagos, pois consistia em
células mononucleares grandes, de núcleo ovóide ou em formato de rim, com
citoplasma basofílico e grau variável de vacuolização (Figura 14).

Figura 14 – Fotomicrografia de citospin após sorting em M24, da região R4, caracterizada por
predomínio de mononucleares macrófagos (setas). (Metanol-May Grunwald-Giemsa)

Na avaliação do burst oxidativo dos neutrófilos foi notado que no M0 a intensidade
média de fluorescência FL-1 por célula (IMF) foi pequena e semelhante à produção
de células não estimuladas (DG= 53,5± 16,4 IMF; DL= 36,83±8,4 IMF).
A curva de aumento na produção de radicais livres foi diferente entre os grupos
(Gráfico 6), pois o grupo DL apresentou picos de produção (p<0,05) em M6 (108,44
± 14,2 IMF) e M24 (109,57±13 IMF), intercalado por um declínio no M12 (87,6± 17
IMF), e atingiu o pico de maior significância estatística (p<0,01) em M48 (107,7± 9,3
IMF). Também é importante ressaltar que em M6, a produção de radicais livres do
grupo DL foi considerada maior de forma significativa (p<0,05) em relação ao grupo
DG (81,8±16 IMF).
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Gráfico 6 – Intensidade média de fluorescência (IMF) nas células PMN neutrófilos no líquido sinovial
nos diferentes momentos das articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa
a
(DG) (*p<0,05 e **p<0,01 em relação ao M0 do mesmo grupo; p<0,05 em relação ao
grupo DG no M6) (Teste de Friedman, α=5%)

No grupo DG a intensidade média de fluorescência foi crescente até M24
(128,6±23,3 IMF), onde atingiu o pico de intensidade (p<0,05), decaindo em M48
(80,6±18 IMF).
Em relação à população de neutrófilos ativados, a intensidade média de
fluorescência FL-1 no grupo DG aumentou após o procedimento cirúrgico e se
manteve em um patamar relativamente constante de quatro a cinco vezes maior que
a intensidade basal em M0 (DG= 31,78±1,71 IMF) (p<0,05 em relação a M6, M12,
M24 e M48) (Gráfico 7).
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Gráfico 7 - Intensidade média de fluorescência (IMF) nas células PMN neutrófilos ativadas no líquido
sinovial nos diferentes momentos das articulações submetidas a distensão líquida (DL)
ou gasosa (DG) (*p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001 em relação ao M0 do mesmo grupo;
a
p<0,05 em relação ao grupo DG no M12) (Teste de Friedman; α=5%)
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Já grupo DL apresentou aumento semelhante ao DG em M6 (DL= 158,9± 34 IMF;
DG= 137,8±33 IMF), diminuição em M12 (99,6±22 IMF) e um aumento
extremamente significante em relação ao valor basal (p<0,001) em M24 (190±25
IMF). Neste momento também apresentou diferença significativa (p<0,05) quando
comparado ao grupo DG (147±25 IMF). Em M48, a intensidade da fluorescência FL1 no grupo DL ainda permaneceu elevada (207±34 IMF).
A

população

de

neutrófilos

ativados

apresentou

maior

intensidade

de

fluorescência FL-1/célula em todos os momentos após o procedimento cirúrgico
quando comparada à população de neutrófilos (Gráfico 8). Essa diferença foi
significantemente maior no grupo DL em todos os momentos à partir do M12
(p<0,05), já no grupo DG somente no M12 (p<0,01).
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Gráfico 8 – Comparação da intensidade média de fluorescência (IMF) nas células PMN neutrófilos e
PMN neutrófilos ativados no líquido sinovial nos diferentes momentos das articulações
submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa (DG) (*p<0,05 em relação a IMF de PMN
no grupo DL; **p<0,01 em relação a IMF de PMN no grupo DG) (Teste de Wilcoxon;
α=5%)

Na avaliação do burst oxidativo da população R4, constituída por macrófagos, foi
observado que os grupos se comportaram de maneira semelhante. Ambos
apresentaram picos de produção nos momentos M6 e M24, intercalados com
declínio na intensidade de fluorescência no momento M12 (Gráfico 9).
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Gráfico 9 - Intensidade média de fluorescência (IMF) nas células MN Macrófagos no líquido sinovial
nos diferentes momentos das articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa
(DG) (*p<0,05 e **p<0,01 em relação ao M0 do mesmo grupo) (Teste de Friedman;
α=5%)

Entretanto, ao se comparar os valores de cada grupo com o valor basal, nota-se
que a significância estatística dos aumentos é diferente entre os grupos. O grupo DL
apresentou variância de maior significância (p<0,01) em M6 e M24, enquanto que o
grupo DG somente apresentou essa significância no M24.
A diminuição da intensidade no momento M48 foi maior no grupo DG que no DL,
pois o último ainda apresentava um valor de intensidade alta (145± 32 IMF)
significativo em relação ao controle M0 (p<0,05).

5.2.5 Mensuração da PGE2

A concentração de PGE2 no líquido sinovial apresentou uma grande variação
individual entre os animais utilizados no experimento desde M0. Entretanto, foi
notado que independentemente do valor basal de PGE2 expresso na concentração
de pg/mL de líquido sinovial, a magnitude do aumento nos momentos após o
procedimento cirúrgico foi semelhante entre os indivíduos. Desta forma, optou-se
pela representação dos resultados em forma de razão em relação ao momento
basal. Assim sendo, todos os animais apresentam valor 1 em M0.
Apesar da grande variação individual (Gráfico 10), foi notada que nas articulações
submetidas à distensão gasosa o aumento na concentração do prostanóide foi maior
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em todos os momentos analisados, atingindo pico de produção em M12 (11±3 vezes
o valor basal). O pico de produção no grupo DL também ocorreu em M12, porém, o
valor médio atingindo foi de apenas cerca de cinco vezes o valor basal (5,1±1).
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Gráfico 10 – Razão da concentração em relação ao valor basal de PGE2 no líquido sinovial, nos
diferentes momentos das articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa
a
(DG) ( *p<0,05 e **p<0,01 em relação ao M0 do mesmo grupo; p<0,05 de L48 em
b
relação a L12; p<0,01 de G48 em relação a L48) (Teste de Friedman; α=5%)

A diminuição da concentração de PGE2 no M48 (2,3±0,6 vezes o valor basal) no
grupo DL foi maior que no grupo DG (4,2±0,9 vezes o valor basal), sendo
significativamente menor (p<0,05) que o valor máximo atingindo no pico de produção
no M12. Essa diminuição no M48 foi tão marcante que também apresentou uma
diferença significativa em relação ao grupo DG (p<0,01) no mesmo momento.

5.2.6 Mensuração do TNF-α

A concentração de TNF-α no início do experimento foi semelhante entre os
indivíduos utilizados no experimento (DG= 347±88 pg/mL; DL= 370±55 pg/mL). Em
M6 houve aumento sem significância estatística na concentração desta citocina em
ambos os grupos (Gráfico 11), porém maior nas articulações submetidas à distensão
gasosa (DG= 616±202 pg/mL). Após M12, ambos os grupos apresentaram valores
próximos de TNF-α até o término do experimento.
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Em nenhum dos momentos analisados houve diferença estatística significativa no
mesmo grupo ou entre os dois tratamentos utilizados.
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Gráfico 11 – Concentração de TNF-α em pg/mL no líquido sinovial, nos diferentes momentos das
articulações submetidas a distensão líquida (DL) ou gasosa (DG)

5.3 AVALIAÇÃO DA MEMBRANA SINOVIAL

A biopsia de membrana sinovial foi facilmente realizada durante os procedimentos
cirúrgicos, tendo sido coletados de dois a quatro fragmentos de tamanhos variáveis
por procedimento, por animal. Os momentos de coleta de biopsia foram: MI: ínicio da
artroscopia; MII: após 30 minutos de distensão e MIII: 48 horas após o início da
artroscopia.

5.3.1 Avaliação Histopatológica

Foi observada diferença entre os animais em relação à quantidade de vilos da
membrana sinovial, o que ocasionou uma grande variação no tecido disponível para
análise histopatológica, sendo que em MI, em cinco dos nove animais foi possível
análise apenas da camada subsinovial (Figura 15), pois havia discreta quantidade
de vilos. Apesar disso, em 100% dos animais do grupo DL não foram observadas
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alterações inflamatórias. No grupo DG, apenas um dos nove animais apresentou em
MI discreta congestão (Figura 16).

Figura 15- Fotomicrografia de membrana sinovial em MI, com presença de camada subsinovial e
discreta presença de vilos (seta) (H&E)

Figura 16- Fotomicrografia de membrana sinovial em MI, com presença de discreta congestão
vascular (setas) (H&E)

Em MII, foram notadas discretas alterações inflamatórias em ambos os grupos
(Figura 17), com ausência de diferença marcante entre os grupos. Neste momento
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foram observados presença de discreto edema (44% grupo DG e 33% grupo DL),
congestão leve (33% grupo DG e DL) e início de infiltrado de polimorfonucleares
(22% ambos os grupos) (Figura 18).

Figura 17- Fotomicrografia de membrana sinovial em MII, com presença de edema (a) e discreta
congestão vascular (b) (H&E)

Figura 18- Fotomicrografia de membrana sinovial em MII, com presença de edema, infiltrado
polimorfonuclear (seta) e discreta congestão vascular (H&E)
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Em MIII, foram observados congestão (33% DG e 44% DL) e edema (55% DG e
44%DL) mais intensos que em MII (Figura 19). No grupo DL, 22% dos animais
apresentaram infiltrado de PMNs nos vilos enquanto nenhum do grupo DG
apresentava infiltrado.

Figura 19- Fotomicrografia de membrana sinovial no momento MIII, com presença de edema e
congestão vascular (H&E)

A alteração mais marcante neste momento foi à presença de pontos focais de
necrose (Figuras 20 e 21), com intenso infiltrado polimorfonuclear em 77% dos
animais do grupo DG e em 44% dos animais do grupo DL.
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Figura 20- Fotomicrografia de membrana sinovial em MIII, com presença de área focal de necrose
(seta). (H&E)

Figura 21- Fotomicrografia de membrana sinovial em MIII, com presença de necrose focal e intenso
infiltrado com predomínio de polimorfonucleares. (H&E)
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5.3.2 Imunoistoquímica

Ao observar as lâminas preparadas para imunoistoquímica, foi verificado que o
tratamento para recuperação antigênica aplicado ao tecido danificou bastante a
estrutura dos fragmentos de membrana sinovial, dificultando a avaliação devido à
diminuição de tecido íntegro viável para análise, impossibilitando a realização de
contagem proporcional de células marcadas.

5.3.2.1 COX-2

O uso de anticorpo policlonal de rato anti-cox-2 humana promoveu marcação
positiva desde o MI em sinoviócitos (Figura 22), células endoteliais vasculares e
células mononucleares do tecido conjuntivo em todos os animais avaliados (Figura
23).

Figura 22- Fotomicrografia de membrana sinovial em MI, com marcação positiva em sinoviócitos
(seta) (imunoistoquímica para COX-2 e hematoxilina de Harris)
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Figura 23- Fotomicrografia de membrana sinovial em MI, com marcação positiva em células
endoteliais vasculares (a), células mononucleares do tecido conjuntivo (b) e sinoviócitos
(c) (imunoistoquímica para COX-2 e hematoxilina de Harris)

Após 30 minutos de distensão (MII) foi notado um discreto aumento na
intensidade de marcação (castanho escuro) dos sinoviócitos, células endoteliais
vasculares (Figura 24), além da presença de marcação de células do tecido
conjuntivo (Figura 25) e células intra-vasculares (Figura 26) .

Figura 24- Fotomicrografia de membrana sinovial em MII, com marcação positiva em sinoviócitos (a)
e células endoteliais vasculares (b) (imunoistoquímica para COX-2 e hematoxilina de
Harris)
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Figura 25- Fotomicrografia de membrana sinovial, no momento MII, com marcação positiva em
células endoteliais vasculares (a), sinoviócitos (b) e células do tecido conjuntivo (c)
(imunoistoquímica para COX-2 e hematoxilina de Harris)

Figura 26- Fotomicrografia de membrana sinovial, no momento MII, com marcação positiva em
células intravasculares (seta) (imunoistoquímica para COX-2 e hematoxilina de Harris)
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Em MIII foi notada a presença de marcação mais forte nos sinoviócitos quando
comparados às células endoteliais (Figura 27), mas de intensidade semelhante em
relação ao MII. Também se observou marcação positiva nas células intravasculares.

b
c
a

Figura 27- Fotomicrografia de membrana sinovial, no momento MIII, com marcação positiva em
células endoteliais vasculares (a), sinoviócitos (b) e células intravasculares
(imunoistoquímica para COX-2 e hematoxilina de Harris)

Nas áreas focais de necrose freqüentemente observadas neste momento, foi
verificada marcação positiva discreta nas células polimorfonucleares infiltradas
nessa região (Figura 28).

Figura 28- Fotomicrografia de membrana sinovial, em MIII, com marcação positiva nas células
polimorfonucleares infiltradas em região focal de necrose (seta) (imunoistoquímica para
COX-2 e hematoxilina de Harris)
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Em nenhum dos momentos avaliados foi verificada diferença na marcação entre
os grupos.

5.3.2.2 E-selectina

O uso de anticorpo monoclonal de rato anti-E-selectina humana promoveu
marcação positiva fraca no citoplasma de sinoviócitos e células endoteliais
vasculares no momento MI (Figura 29).

Figura 29- Fotomicrografia de membrana sinovial em MI, com marcação positiva em células
endoteliais vasculares (a) e sinoviócitos (b) (imunoistoquímica para E-selectina e
hematoxilina de Harris)

Em cerca de 50% dos animais neste momento, a marcação positiva nos
sinoviócitos foi mais forte quando comparada à marcação em células endoteliais
(Figura 30).
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Figura 30- Fotomicrografia de membrana sinovial em MI, com marcação positiva em células
endoteliais (a) e sinoviócitos (b) (imunoistoquímica para E-selectina e hematoxilina de
Harris)

Em MII ficou mais evidente a marcação positiva das células endoteliais
vasculares em relação aos sinoviócitos (Figuras 31 e 32) quando comparada ao MI,
sendo de forma semelhante entre os grupos.

Figura 31- Fotomicrografia de membrana sinovial em MII, com marcação positiva em células
endoteliais vasculares (a) e sinoviócitos (b) (imunoistoquímica para E-selectina e
hematoxilina de Harris)
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Figura 32- Fotomicrografia de membrana sinovial em MII, com marcação positiva em células
endoteliais vasculares (a), sinoviócitos (b) e células do tecido conjuntivo (c)
(imunoistoquímica para E-selectina e hematoxilina de Harris)

Neste momento MII, também foi observada a presença em um animal de uma
célula PMN neutrófilo com marcação positiva para E-selectina aderida a célula
endotelial vascular que também se apresentou com marcação positiva (Figura 33).

Figura 33- Fotomicrografia de membrana sinovial em MII, com marcação positiva em células
endoteliais vasculares e um PMN neutrófilo aderido (seta). (imunoistoquímica para Eselectina e hematoxilina de Harris)
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Em ambos os grupos em MIII, foi notada marcação positiva nas células
endoteliais e sinoviócitos de forma semelhante ao momento MII, além de se verificar
marcação positiva em células intravasculares (Figura 34). Também em MIII foi
observada marcação positiva de leucócito aderido a célula endotelial e de neutrófilo
em diapedese (Figura 35).

Figura 34- Fotomicrografia de membrana sinovial no momento MIII, com marcação positiva em
células endoteliais vasculares (a), sinoviócitos (b) e células intravasculares (c)
(imunoistoquímica para E-selectina e hematoxilina de Harris)

Figura 35- Fotomicrografia de membrana sinovial no momento MIII, com marcação positiva em
células endoteliais vasculares (a), células do tecido conjuntivo (b), neutrófilo em
diapedese (c) e leucócito aderido à célula endotelial (seta). (imunoistoquímica para Eselectina e hematoxilina de Harris)
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6 DISCUSSÃO

A realização de artroscopia utilizando distensão líquida ou gasosa em eqüinos
causou sinovite aguda e de discreta manifestação clínica no período pós-operatório.
Embora na literatura exista uma ampla variedade de modelos experimentais de
indução de sinovite em eqüinos, o protocolo mais comumente aplicado para
avaliação

de

sinovites

agudas

utiliza

a

aplicação

intra-articular

(IA)

de

lipopolissacarídeos (LPS) de membrana celular bacteriana em diversas dosagens.
No modelo de LPS se observa já nas primeiras horas após injeção IA, sinais clínicos
de artrite inflamatória aguda e presença de alteração na concentração de leucócitos,
proteínas e outros mediadores inflamatórios no líquido sinovial (BERTONE et al.,
1987; HAWKINS et al., 1993; TODHUNTER et al., 1996). Entretanto ao se comparar
esses experimentos, verifica-se uma grande variedade em relação aos tempos de
coleta do líquido sinovial. Esse fato dificultou a escolha dos tempos de avaliação
durante a idealização do projeto e a comparação dos resultados obtidos.
Outra dificuldade encontrada foi em relação à escolha dos tempos para a análise
da membrana sinovial, pois em nenhum dos experimentos observados houve coleta
de fragmentos de membrana sinovial durante o processo agudo da inflamação,
sendo na maioria, coletada no mínimo após sete dias do início do experimento
através de eutanásia dos animais (BERTONE et al., 1987; TODHUNTER et al.,
1996). Dessa forma, verifica-se ausência na literatura veterinária de um protocolo
experimental padronizado para observações inflamatórias intra-articulares em
processos agudos, com menos de uma semana de duração, como o utilizado neste
estudo.
Devido ao protocolo experimental estipulado, os animais de experimentação,
diferentemente dos animais atendidos na rotina para artroscopia, não receberam
medicação antiinflamatória no período pós-operatório. Entretanto, na maioria dos
animais foi observada uma manifestação dolorosa de leve a moderada no período
pós-operatório, a qual foi eficientemente minimizada com aplicação do analgésico
opióide. Embora tenha se optado por esse protocolo, pois se acreditava que um
analgésico opióide não interferisse na resposta inflamatória, foi verificado na
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literatura atual que os nervos periféricos podem influenciar todas as células
envolvidas no processo inflamatório, principalmente pela atuação de vasopeptídeos
periféricos como a substância P, considerada um importante mediador na resposta
inflamatória neurôgenica (SCOTT et al., 2004). Em diversos tecidos e nas
articulações os efeitos iniciais da inflamação são amplificados pelo efeito próinflamatório dos neuropeptídeos liberados nas terminações nervosas sensoriais,
causando vasodilatação, influxo e ativação de leucócitos, além de aumento na
síntese de citocinas (MACKAY, 2000). Desta forma, é difícil saber qual foi à
influência do fármaco opióide meperidina utilizado durante o experimento, embora se
devam questionar quais outras opções existiriam para se minimizar o desconforto
dos animais durante o experimento.
A primeira colheita do líquido sinovial foi realizada apenas 6 horas após o término
do procedimento (M6), já sendo observado imediatamente após a coleta uma
alteração importante no aspecto do líquido sinovial (Figura 4). Em todas articulações
puncionadas neste momento foi verificado que o líquido perdeu a característica de
transparência e limpidez, adquirindo aspecto turvo, certamente decorrente do rápido
e intenso influxo de leucócitos e aumento na concentração de proteína total. O
aumento na concentração de células atingiu no pico cerca de 170 vezes o valor
apresentado no momento basal, o qual é um efeito observado no estágio inicial da
resposta inflamatória aguda, ocorrendo através da ativação das células endoteliais e
recrutamento e estimulação de grande número de leucócitos (MACKAY, 2000).
Ao testar diversas soluções de lavagem articular, Bertone et al. (1986) também
observaram aumento agudo de leucócitos, com predomínio de neutrófilos nas
primeiras 24 horas após a lavagem, como observado em ambas articulações neste
estudo (Gráficos 2 e 3). Estes autores também observaram que a solução que
apresentou maior aumento na concentração de leucócitos foi a solução eletrolítica
balanceada (BES), que apresentava um pH alcalino. Entretanto, um aumento
semelhante na concentração de leucócitos também foi descrito em estudo que
avaliou efeito de solução salina (NaCl 0,9%) para lavagem articular (WAGNER;
MCILWRAITH; MARTIN, 1982). Como o pH da solução salina é ácido e não alcalino,
é possível que o influxo de leucócitos possa ser uma resposta a variações no pH
intra-articular. Assim sendo, é sabido que o gás CO2 ao entrar em contato com água
(H2O) reage e se transforma em ácido carbônico (H2CO3), o qual é um ácido fraco e

Discussão 86

ao se dissociar pode diminuir o pH do ambiente intra-articular. Desta forma, a
infusão de CO2 no ambiente intra-articular pode acidificá-lo, o que poderia explicar o
influxo mais agudo de leucócitos observado no grupo DG.
O estímulo inflamatório do gás carbônico pode ser maior que o do grupo DL,
porém, o CO2 é rapidamente absorvido do ambiente articular. Isto ocorre por que a
molécula de CO2, considerada um pequeno soluto hidrossolúvel e lipofílico como O2,
é rapidamente absorvida do líquido sinovial para o plasma pelo endotélio e
fenestrações capilares (AHLQVIST, 2000). Enquanto isso, fluídos e macromoléculas
são removidos pelos vasos linfáticos (AHLQVIST, 2000), um sistema eficiente,
porém de ação mais lenta, o que causa maior permanência da solução líquida no
meio intra-articular.
Foi observado neste estudo que a magnitude do aumento na concentração de
leucócitos após a artroscopia variou enormemente entre os animais, ocasionando
uma maior variabilidade entre as contagens. Bertone et al. (1986) recomendam
precaução ao se utilizar à contagem de leucócitos como único indicador da
severidade da sinovite, pois em seu estudo a contagem de leucócitos não
correspondeu de forma satisfatória às observações clínicas, as quais demonstraram
diferença marcante entre os diversos graus observados de sinovite.
Outro fator relevante em relação à contagem de leucócitos foi observado em um
levantamento bibliográfico realizado por Swan, Amer e Dieppe (2002), onde foi
verificada a dificuldade na realização e padronização dos resultados das análises de
líquido sinovial. Em decorrência disso, há a possibilidade de ocorrência de erros
consideráveis tanto na avaliação de células como na identificação de cristais, em
uma mesma análise realizada por diferentes observadores ou um mesmo
observador realizando a mesma análise em diferentes momentos. Estes autores
citam o trabalho de Hasselbacher (1987) onde foi analisada uma mesma amostra de
líquido sinovial em 26 diferentes laboratórios hospitalares no Reino Unido, e foi
observada uma variação na contagem de leucócitos de 2467céls/mm3 a
12000céls/mm3, além de uma diferença no diagnóstico diferencial na presença de
neutrófilos de 0 a 30%. Swan, Amer e Dieppe (2002) citaram como principal causa
dos erros em análise do líquido sinovial a falta de pessoal treinado e o baixo número
de análises realizadas por laboratório em relação a outros exames mais comumente
solicitados.
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Acredito que a análise do líquido sinovial definitivamente exige rotina e
familiaridade com a técnica devido a suas características peculiares como a alta
viscosidade e a baixa concentração celular. É provável que a viscosidade presente
no líquido sinovial seja o principal fator de interferência na análise dessas amostras,
pois dificultam enormemente a homogeneização para a realização da contagem
manual de leucócitos e esfregaços para a citologia. Também acredito que essa
viscosidade interfira na homogeneização do líquido no ambiente intra-articular,
podendo desta forma haver variação na contagem de leucócitos dependendo do
local da coleta na articulação.
A alteração da coloração do líquido sinovial após uma artroscopia ou lavagem da
articulação já foi descrita por diversos autores (BERTONE et al., 1986, 1987;
JONES; BARBER; DOIGE, 1993) e coincidem com as alterações encontradas no
nosso estudo (Tabela 1). Jones et al. (1993) observaram presença de líquido turvo e
hemorrágico por até quatro semanas após o procedimento cirúrgico com uso de
solução de Ringer com lactato. Bertone et al. (1987, 1986) também observaram
líquido turvo e de coloração âmbar a avermelhada ao avaliar diversas soluções de
lavagem articular.
A presença de líquido com coloração avermelhada foi uma observação bastante
consistente em todas as articulações submetidas à distensão líquida, e considero
uma diferença marcante entre os dois tratamentos. Essas amostras também exigiam
maior diluição no momento de realizar a contagem manual de leucócitos, pois
apresentavam mais hemácias (resultado não demonstrado) na amostra quando
comparado aos líquidos obtidos do grupo DG. Esse maior número de hemácias é
provavelmente o responsável pelo tingimento do sobrenadante do líquido do grupo
DL, freqüentemente observado hemolítico e xantocrômico. Cornelissen et al. (1998)
também observaram coloração avermelhada no líquido sinovial após indução
experimental de sinovite e atribuíram essa coloração à hemólise intra-articular.
Ambos os grupos apresentaram aumento na concentração de Hb no momento da
primeira coleta, o que coincidiu com o fato de ambos apresentarem coloração
avermelhada nesta coleta. Porém, pode-se observar no gráfico 5 que a
concentração de hemoglobina decaiu após M6 no grupo DG, coincidindo com a
alteração da coloração do líquido sinovial de avermelhado para alaranjado em mais
de 50% das articulações deste grupo. Já no grupo DL, uma maior ocorrência de
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hemólise pode ser verificada pela maior concentração de hemoglobina (Hb) nessas
amostras a partir do momento M12 (Gráfico 5). Uma possível explicação para esse
fato seria que a solução líquida poderia promover maior aumento na permeabilidade
vascular permitindo um maior extravasamento de hemácias, pois o aumento na
permeabilidade de capilares e vênulas é induzido por diversos mediadores na
inflamação aguda (MACKAY, 2000).
Porém, a semelhança entre os grupos em relação à concentração de proteínas
totais (Gráfico 4) enfraquece essa possibilidade, pois seria de se esperar uma maior
concentração de proteínas na articulação submetida a distensão líquida caso
houvesse realmente uma diferença no aumento da permeabilidade vascular.
A realização da biópsia pode ocasionar um certo sangramento intra-articular caso
atinja uma arteríola ou vênula de maior calibre da camada subsinovial, porém ambos
os grupos foram submetidos ao mesmo procedimento de coleta, o que seria de difícil
aceitação que somente as articulações submetidas à distensão líquida tivessem
seccionados vasos durante a coleta da biópsia. Entretanto, é interessante ressaltar
que uma das vantagens da distensão gasosa por CO2 salientada por Canonici et al.
(2002) seria uma redução no sangramento intra-articular. Ao se levar em
consideração essa afirmação, supõe-se que a ação do gás durante os 25 minutos de
distensão gasosa pode ter diminuído a intensidade do sangramento tanto da coleta
da 1ª biopsia neste grupo, como reduzindo o sangramento decorrente das incisões
para criação dos portais da artroscopia. É provável que a solução líquida promova
remoção contínua de coágulos durante a artroscopia, impedimento o estancamento
da hemorragia discreta proveniente dos

portais

e

do

local

da

biopsia,

conseqüentemente levando a presença de um maior número de hemácias,
acarretando em maior concentração de hemoglobina devido à hemólise nestas
articulações.
A presença de uma maior concentração de Hb nas articulações submetidas à
distensão líquida pode ter influenciado na resposta inflamatória ao longo do
experimento, pois já foi verificado que a injeção intra-articular de hemoglobina em
protocolo experimental induziu inflamação sinovial e pode promover a liberação de
várias citocinas (TAJIMA et al., 2005).

Especula-se que exista uma possível

participação da Hb na lesão articular observada após sangramento intra-articular,
pois Tajima et al. (2005) observaram que em cultura de células sinoviais se observa
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um aumento da atividade de metaloproteinases em apenas 6 horas após o
tratamento com Hb e essa atividade permanece aumentada por pelo menos 48
horas. Desta forma, estes autores sugeriram que um episódio singular de
sangramento intra-articular em um trauma ou lesão por exercício possui um efeito
deletério agudo no metabolismo da cartilagem articular. Vale a pena ressaltar que
nesse estudo os efeitos observados da ação da hemoglobina foram dosesdependentes e a menor concentração utilizada no estudo ainda foi maior que o pico
da concentração de hemoglobina no grupo DL em M24.
A concentração de proteínas no ambiente intra-articular é determinada pela
passagem dessas moléculas pelo endotélio, difusão entre os espaços intercelulares
dos sinoviócitos e finalmente pela produção das células sinoviais (JONES; BARBER;
DOIGE, 1993). A maioria das proteínas plasmáticas, principalmente aquelas de alto
peso molecular, é excluída do líquido sinovial pelas propriedades de diálise da
membrana sinovial (MAHAFFEY, 2002), porém, na presença de sinovite, a
concentração de proteínas na articulação aumenta em direção aos níveis de
proteína plasmática, principalmente das proteínas de alto peso molecular como as
globulinas (JONES; BARBER; DOIGE, 1993; MCILWRAITH, 2002). Com aumento
da concentração de proteínas, ocorre um desequilíbrio na pressão oncótica intraarticular e queda na habilidade dos vasos linfáticos em remover proteínas
(MCCARTY, 1989). Dessa forma, a evolução da concentração de proteínas totais
observada nesse experimento (Gráfico 4) condiz com a dinâmica esperada, pois
apresentou um pico mais tardio quando comparado a outros mediadores
inflamatórios, atingido-o apenas de 12 a 24 após o procedimento e de longa
evolução, pois embora se observe em M48 um pequeno declínio, a concentração de
proteína total neste momento persiste significativamente maior aos valores basais.
Em uma indução experimental de sinovite, o pico da concentração de albumina foi
verificado com 12 horas após estímulo e seus valores permaneceram elevados até
78 horas após o estímulo (CORNELISSEN et al., 1998). Jones, Barber e Doige
(1993) observaram após lavagem articular com Ringer com lactato que os valores de
proteínas totais ainda se encontravam elevado após 8 e 14 dias da lavagem. Assim
sendo, é possível afirmar que a mensuração de proteínas totais no líquido articular é
um indicador sensível de alteração na permeabilidade vascular da membrana
sinovial, pois valores próximos à concentração plasmática de proteínas indicam
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inflamação severa (MCILWRAITH, 2002), porém, fica impossível predizer com esse
resultado isoladamente o tempo de evolução da lesão.
Algumas horas após extravasamento, os neutrófilos sofrem apoptose em resposta
a sinais presentes no ambiente inflamatório como o ligante Fas e o TNF-α.
Neutrófilos apoptóticos sofrem morte celular de uma maneira ordenada de tal forma
que as vesículas lisossomais não são extravasadas para o ambiente extracelular. A
fagocitose de neutrófilos em apoptose é realizada por macrófagos que chegam ao
sítio de inflamação posteriormente aos neutrófilos (SCOTT et al., 2004) e esta
observação é evidente em avaliação microscópica de exsudatos inflamatórios
(MACKAY, 2000), como verificado nesse estudo (Figura 10), onde em M48, 44% dos
animais apresentavam presença leucócitos em apoptose e fagocitose destas células
por macrófagos, sendo destes 75% pertencentes ao grupo DG (Quadro 1).
A observação de células em apoptose e fagocitose realizada por macrófagos
indica uma direção para encerramento do processo inflamatório (BUCKLEY, 2003), o
que pode indicar que nesse estudo, ao se avaliar com mais freqüência à presença
de células em apoptose nos esfregaços do grupo DG, que na articulação submetida
à distensão gasosa há uma aparente diminuição mais precoce da resposta
inflamatória decorrente do procedimento cirúrgico.
A realização do sorting celular no citômetro de fluxo possibilitou maior confiança
ao se classificar as subpopulações celulares e inferir conclusões sobre elas. A partir
disso foi possível verificar que os linfócitos presentes no líquido sinovial
apresentaram propriedades FSC/SSC semelhantes aos linfócitos do sangue
periférico (FLAMINIO et al., 2002), e isso foi confirmado pela separação da
população celular e observação da baixa produção de radicais livres (resultado não
demonstrado).
Ao se analisar inicialmente os resultados obtidos, a disposição das populações
celulares no dot plot (Figura 1) sugeriram a presença de uma segunda população de
neutrófilos com maior produção de ERO, que somente foi confirmada ao se realizar
a análise citológica após a separação da subpopulação celular através do sorting
(Figura 13). Na subpopulação de neutrófilos ativados a produção de espécies
reativas de oxigênio foi significantemente maior (p<0,05) que na população de
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neutrófilos (Gráfico 8), principalmente no grupo submetido à distensão líquida a partir
de M12.
Foi observado por Bonstan et al. (2003), ao comparar a capacidade de produção
de ERO por leucócitos polimorfonucleares (PMNs) provenientes de articulações com
artrite reumatóide (PMN-AR) com PMNs do sangue periférico do mesmo paciente,
que os PMN-AR promoviam uma maior produção destes compostos, demonstrando
um status ativado das células intra-articulares relacionado à resposta oxidativa.
Assim sendo, é possível especular que as duas populações de neutrófilos
encontradas em nosso estudo representem neutrófilos recém chegados na
articulação (população R2 -neutrófilos) e uma segunda população de células
ativadas pelos mediadores inflamatórios presentes no ambiente intra-articular
(população R3- neutrófilos ativados). Portanto, PMNs recrutados para a cavidade
sinovial são ativados e possuem a capacidade de amplificar as lesões em
articulações pela liberação de proteases e metabólitos do processo oxidativo, tanto
em casos de artrite reumatóide (BOSTAN et al., 2003) como em sinovites agudas.
A presença de macrófagos juntamente com os neutrófilos ativados foi verificada
durante o sorting, porém acredita-se que seja pequena a interferência dessa
população, pois esta apresenta uma produção intermediária de radicais livres
(Gráfico 9) ao se comparar com as duas populações de neutrófilos. A dificuldade na
separação precisa das subpopulações celulares e a subjetividade dessa análise
poderia ter sido evitada utilizando-se marcadores fluorescentes específicos para os
subtipos celulares (linfócitos, macrófagos e neutrófilos) (FLAMINIO et al., 2002), que
podem ser analisados pelo citômetro de fluxo.
Quando se lida com a presença de uma lesão estéril, como no caso do modelo
experimental utilizado, a presença de neutrófilos no foco inflamatório é indesejada,
pois a atividade de burst respiratório é estimulada, sendo aumentada quando a
célula é exposta a outros mediadores inflamatórios (MACKAY, 2000). Assim sendo,
foi observada uma discreta desvantagem da solução líquida em comparação com o
gás, pois este apresentou uma maior produção significativa (p<0,05) de radicais
livres em M6 (Gráfico 6) proveniente da população de neutrófilos (R2) e em M24
(Gráfico 7) da população de neutrófilos ativados (R3). Esta diferença se torna
importante quando se sabe que as espécies reativas de oxigênio produzidas por
essas células são tóxicas de uma maneira inespecífica, sendo capazes de destruir
bactérias que podem ou não estar presentes, e principalmente nas lesões não
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infectadas, destruírem tecido adjacente ou células saudáveis (SCOTT et al., 2004).
Desta forma, os tecidos inflamados são normalmente lesionados de forma geral pela
exposição aos produtos microbicidas de leucócitos estimulados, principalmente
pelas ERO (MACKAY, 2000).
Os macrófagos representam uma população celular diversa em tecidos
lesionados, pois podem se originar da proliferação de células residentes (incluindo
vários tipos celulares bastante diferenciados como, por exemplo, os sinoviócitos tipo
A) ou da invasão e diferenciação de monócitos do sangue periférico. Os macrófagos
são células extremamente versáteis, com a habilidade de secretar mais de 100
produtos diferentes, incluindo os principais mediadores pró-inflamatórios (PGE2,
TNF-α e IL-1) (SCOTT et al., 2004). A capacidade dos macrófagos como fonte de
radicais livres de oxigênio tem sido bastante estudada em macrófagos alveolares e
muito pouco é encontrado sobre macrófagos presentes na membrana ou líquido
sinovial. Acredita-se que os macrófagos alveolares sejam a principal fonte de
oxidantes no tecido pulmonar saudável, porém, quando ocorre inflamação, os
leucócitos do sangue periférico, principalmente monócitos e neutrófilos, contribuem
significativamente para o aumento no burst oxidativo (HAUGEN et al., 1999). Os
macrófagos (R4) no presente estudo apresentaram a produção de radicais livres em
um patamar intermediário (Gráfico 9) entre a população de neutrófilos (R2) e a
população de neutrófilos ativados (R3), o que contraria os resultados obtidos com
macrófagos alveolares apresentados por Haugen et al. (1999) e Robinson et al.
(1988), onde ambos observaram que a produção de ERO é maior em neutrófilos,
seguido pelos monócitos do sangue periférico e em menor escala a produzida por
macrófagos alveolares. É importante salientar que embora em todos os momentos
avaliados após a artroscopia, a presença de macrófagos na articulação foi muito
inferior aos neutrófilos (Gráfico 2), esse resultado demonstra que houve uma
importante ativação dessas células no ambiente intra-articular submetido a
artroscopia, tanto com distensão gasosa como líquida, de forma discretamente mais
intensa no grupo DL.
Embora segundo Bertone, Palmer e Jones (2001) a quantidade de PGE2 é
aumentada na presença de doença articular e independe do número de células
brancas presentes no líquido sinovial, em nosso estudo a curva de aumento de
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concentração de PGE2 (Gráfico 10) foi semelhante à de concentração de leucócitos
(Gráfico 1), com ambos os parâmetros atingindo pico em M12.
O pico de produção observado no M12 em nosso estudo diferiram do observado
por Hawkins et al. (1993), ao induzir sinovite experimentalmente com LPS, pois
observaram um aumento na concentração da PGE2 muito rápido, atingindo o pico
cerca de 2 a 9 horas após a indução experimental e mantiveram-se altos níveis até
66 horas do estímulo inicial.
O maior aumento da PGE2 na articulação submetida à distensão gasosa (Gráfico
10) pode ser devido a um maior poder inflamatório do CO2 em contato com a
membrana sinovial pela diminuição do pH, pois se acredita que a PGE2 é
principalmente um indicador de inflamação sinovial ativa (KIRKER-HEAD et al.,
2000), e adicionalmente podemos acrescentar o fato de nesse grupo ter ocorrido um
maior influxo inicial de leucócitos.
A influência de leucócitos do sangue periférico na concentração deste prostanóide
é refutada por alguns autores que citam a membrana sinovial como a principal fonte
de ecosanóides no líquido sinovial (VON RECHENBERG et al., 2000). Porém, é de
importância ressaltar que uma grande variedade de estímulos é capaz de aumentar
a síntese das prostaglandinas, não somente nos sinoviócitos como também em
neutrófilos (BOSTAN et al., 2003) na fase inicial da resposta inflamatória aguda. Esta
fase do processo inflamatório se correlaciona intimamente com a indução da
atividade da enzima COX-2 em inúmeros tipos celulares por diversos mediadores
inflamatórios (MACKAY, 2000). A indução da enzima COX-2 na membrana sinovial
foi avaliada neste estudo e seus resultados serão discutidos mais profundamente
posteriormente. Porém, é digno de nota que a expressão da COX-2 nas biopsias de
membrana sinovial avaliadas não foi diferente entre os grupos, apresentou discreto
aumento na expressão ao longo do experimento e houve marcação positiva dessa
enzima em células intravasculares, muito provavelmente leucócitos ativados. Assim
sendo, aparentemente a contribuição das células da membrana sinovial na
concentração da PGE2 foi semelhante entre os grupos e não interferiu na diferença
observada entre eles.
Bostan et al. (2003) recentemente levantaram a hipótese de que o ácido
araquidônico

(AA),

precursor

das

prostaglandinas,

pode

desencadear

um

significante estresse oxidativo, especialmente em articulações inflamadas. Estes
autores acreditam que o AA possua um papel essencial na ativação da enzima
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NADPH-oxidase (a enzima responsável pela geração dos ERO nos leucócitos), pois
verificaram um aumento no burst oxidativo de neutrófilos quando na presença AA.
Seguindo esse raciocínio, seria esperado que no grupo onde a produção de radicais
livres foi maior (Grupo DL) a produção do prostanóide fosse maior também.
Entretanto, foi observado justamente o oposto. Desta forma, levando em
consideração todos os pontos relevantes levantados, acredito que a maior
concentração de PGE2 no grupo DG se deveu ao fato do influxo mais agudo e
intenso de leucócitos nos primeiros momentos após a artroscopia, os quais liberaram
uma igual quantidade de prostanglandina por célula, porém, em maior número
devido ao maior pico no número de células. Essa maior concentração persistiu por
todo experimento, pois como já observado por Hawkins et al. (1993), este mediador
possui um tempo de permanência prolongado na articulação.
Kirker-Head et al. (2000) observaram em seu estudo que os valores obtidos de
concentração de PGE2 por radioimunoensaio em animais com articulações normais
(ausência de alterações clínicas ou radiográficas) variavam de 0,1 a 30,8 pg/ml. A
partir destes dados, é possível verificar como há uma enorme variância entre os
animais considerados normais. Além disso, em estudo realizado por Bertone, Palmer
e Jones (2001) foi afirmado que valores acima de 22,5 pg/ml de PGE2 mensurados
por kit comercial de ELISA, são considerados como excelente marcador para
qualquer doença articular.
A influência da realização da artrocentese no aumento dos níveis de PGE2 foi
verificada em um estudo realizado recentemente por Van den Boom et al. (2005),
onde observaram um aumento significante desta molécula 12 horas após
artrocentese. A influência da artrocentese pode ser minimizada em nosso estudo,
pois ambas articulações foram submetidas ao mesmo número de punções nos
mesmos momentos, além disso, é importante ressaltar que esse resultado citado
anteriormente difere do encontrado em outro trabalho realizado com coletas
subseqüentes (HAWKINS et al., 1993). Adicionalmente, a influência da realização de
artrocenteses seriadas não causou diferenças significativas na avaliação de outros
mediadores da inflamação como proteína total, hemácias, leucócitos e presença de
neutrófilos (BILLINGHURST; FRETZ; GORDON, 1995).
O papel da prostaglandina E2 na resposta inflamatória articular aguda e sua
atuação

nas

lesões

osteoarticulares

degenerativas

é

evidente

e

já

foi

exaustivamente descrito por diversos autores (ALSTERGREN; KOPP, 2000;
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MACKAY, 2000; MCILWRAITH, 2001; VAN DEN BOOM et al., 2005). Todavia, é
necessário enfatizar que aparentemente a ação desse mediador é potencializada
pelo fato de permanecer na articulação por bastante tempo após um estímulo
inflamatório, desencadeando alterações por um longo período mesmo com um
estímulo relativamente pouco intenso e de curta duração como uma lavagem
articular. Adicionalmente, extremo cuidado é necessário para interpretação de seus
resultados, pois sua mensuração não foi padronizada na espécie eqüina e, segundo
a

literatura

consultada,

os

resultados

apresentam

baixa

repetibilidade

e

conseqüentemente são de pouca confiabilidade, proporcionando uma difícil análise e
interpretação de seus resultados.
O TNF-α é considerado um sensível indicador para inflamação intra-articular
aguda (BERTONE; PALMER; JONES, 2001) e seu pico de detecção em eqüinos já
foi reportado para o período de duas a quatro horas pós-injeção de LPS, não sendo
mais detectado após 8 horas da injeção (HAWKINS et al., 1993). Em outro modelo
experimental de sinovite, a concentração máxima de TNF-α atingiu pico com 4 horas
após a indução, retornando aos valores próximos ao basais após 8 horas
(CORNELISSEN et al., 1998). Os resultados observados em nosso estudo
coincidem com esses reportados anteriormente. O pico de produção foi observado
no momento da primeira coleta após a artroscopia, em M6 (Gráfico 11), e embora a
concentração seja mais alta do que no momento M0, este não foi de significância
estatística. Portanto, é possível especular que o pico de TNF-α ocorreu
anteriormente à primeira colheita no P.O. e no momento M6 já estava em declínio.
Em nosso estudo aparentemente, os valores de TNF-α não foram influenciados pela
realização de artrocenteses repetidas, assim como observado por Cornelissen et al.
(1998) e indicam que a realização da distensão líquida ou gasosa causa um
estímulo inflamatório agudo e de curta duração.
O fato do pico de produção de TNF-α ter precedido o pico da concentração de
leucócitos coincide com o reportado por Pettipher e Salter (1996), que observaram
que a produção de TNF-α em modelo experimental de sinovite é feita pelas células
residentes na articulação e não pelos leucócitos infiltrados. Isto contraria o
levantamento realizado por Bertone, Palmer e Jones (2001), onde observaram que
em doenças articulares agudas os altos níveis de TNF-α se correlacionavam
significativamente de forma positiva com o número de leucócitos.
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Devido a sua liberação super aguda, a influência do TNF-α no ambiente articular
pode ser observada principalmente nas biopsias colhidas no momento MII, apenas
30 minutos após início da distensão. Sabe-se que o TNF-α promove indiretamente a
liberação de prostaglandinas e óxido nítrico (PETTIPHER; SALTER, 1996), sabidos
causadores de edema tecidual e alterações no fluxo sanguíneo. Assim sendo, as
alterações inflamatórias verificadas neste momento, como edema e congestão
(Figuras 17 e 18), são provavelmente decorrentes da liberação destes mediadores
vasoativos, influenciados pela presença do TNF-α.
A realização de biopsias de membrana sinovial são utilizadas com sucesso tanto
para diagnóstico como investigação de doenças articulares por um crescente grupo
de pesquisadores em todo mundo. O valor da utilização da biopsia sempre depende
do diagnóstico diferencial desejado ou da pergunta a que se pretende responder
com o determinado modelo experimental (SAAIBI; SCHUMACHER, 1996). Neste
experimento foram encontradas algumas dificuldades para avaliação das alterações
morfológicas da membrana sinovial frente a um estímulo inflamatório agudo como a
lavagem a articular.
Primeiramente, podemos ressaltar a variada quantidade de vilosidades na
membrana entre os animais, onde houve diferenças entre o número de vilos,
tamanho destes, além da presença ou não de vasos. A presença discreta de vilos
nas biopsias de membrana sinovial foi observada em alguns animais do experimento
(Figura 15) e consiste em uma ocorrência comum em eqüinos segundo Freeman et
al. (1991). Apesar de em alguns casos o tecido disponível para análise tenha sido
restrito, pode-se afirmar que ao se analisar o momento inicial do experimento (MI),
na maioria dos fragmentos foi possível verificar ausência ou presença de mínimas
manifestações de alterações inflamatórias (Figuras 15 e 16).
Como citado anteriormente ao se analisar os efeitos do TNF-α, foi verificado que
em apenas 30 minutos de distensão capsular (MII) já são verificadas alterações
inflamatórias na membrana sinovial típicas de um processo agudo. Tanto nas
articulações submetidas à distensão por líquido (DL) como nas submetidas à
distensão gasosa (DG) foi notada presença de edema e congestão vascular leves,
além da presença de infiltrado polimorfonuclear. Não foi possível verificar diferença
entre os grupos nesse momento. É interessante ressaltar que na literatura
consultada há apenas um relato de avaliações de alterações inflamatórias agudas
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precoces na membrana sinovial. Hardy et al. (1998) avaliaram a indução de sinovite
por injeção IA de IL-1β, e a coleta de fragmentos de membrana sinovial foi realizada
por eutanásia dos animais 6 horas após o estímulo inicial. Neste estudo observaram
a presença de edema e infiltrado polimorfonuclear ao redor dos vasos, o que foi
denominado por estes autores de vasculite neutrofílica. Essa avaliação foi realizada
em apenas um momento, utilizando-se o membro contra-lateral como controle. Com
exceção deste trabalho, a maioria das pesquisas na espécie eqüina, as análises
histológicas são realizadas imediatamente após a eutanásia dos animais,
geralmente após um período de 7 a 30 dias após início do modelo experimental
(BERTONE et al., 1987; CORNELISSEN et al., 1998; TODHUNTER et al., 1996). Já
nos estudos em humanos, as biopsias são realizadas principalmente em pacientes
acometidos com artrite reumatóide (inicial ou avançada), em casos de osteoartrite ou
gota (GERLAG; TAK, 2005).
As alterações inflamatórias verificadas em MIII indicam que 48 horas após a
realização de uma artroscopia, seja com líquido ou gás, ainda persistem alterações
inflamatórias na membrana sinovial. Em relação à presença de edema e congestão
foi verificada uma manifestação de grau moderado semelhante entre os grupos,
porém ao se avaliar a presença de infiltrado polimorfunclear nos vilos, somente as
articulações do grupo DL ainda a apresentavam. A razão dessa diferença é difícil de
ser explicada ou correlacionada com outros dados analisados no líquido sinovial,
pois não se sabe exatamente qual a influência de infiltrado PMN na membrana
sinovial e alterações presentes no líquido sinovial. Adicionalmente, já foi verificado
por Freeman et al. (1991), que existe ausência de similaridade entre as alterações
na histologia com a citologia do líquido sinovial. Este autor acredita que o processo
de esfoliação ou migração de células para o líquido sinovial pode representar um
fenômeno seletivo, o qual fornece informação sobre eventos celulares distintos
daqueles que ocorrem na membrana sinovial.
A alteração na histologia da membrana sinovial encontrada de forma mais
consistente no MIII foi a presença de pontos focais de necrose da membrana
sinovial, verificado na maioria das articulações do grupo DG (77%) e em 44% das
articulações do grupo DL. Em geral, esses pontos apresentavam tecido normal
próximo a sua periferia (Figura 20), o que representa que esta alteração consistiu em
uma lesão localizada e restrita à camada sinovial. Assim sendo, credito a essas
alterações a ocorrência de uma resposta reacional aos locais de coleta das biopsias,

Discussão 98

que provavelmente serão repostos por tecido normal após se completar o processo
de cicatrização.
Independentemente das dificuldades encontradas, é importante salientar que a
maneira como foram realizadas as coletas dos fragmentos de biopsia de membrana
sinovial nesse experimento se mostrou bastante eficiente, de fácil realização,
possibilitou avaliação em diferentes momentos e principalmente, mostrou ser
totalmente dispensável a realização de eutanásia dos animais para a coleta deste
tecido.
Já foi verificado que há diferenças na manifestação da resposta inflamatória
dependendo da região da biopsia na articulação, principalmente ao se comparar
biopsias da porção fibrosa com as vilosidades (HARDY et al., 1998). Entretanto,
Freeman et al. (1991) realizaram biopsias de membrana sinovial coletando
fragmentos de diversas regiões da membrana em uma mesma articulação. Esses
autores verificaram que os fragmentos podem variar quanto ao número de vilos e o
grau de inflamação demonstrado, entretanto, são semelhantes o suficiente para
serem classificados como mesmo processo ao se avaliar uma inflamação,
principalmente em uma artrite séptica. Esta observação é de extrema importância,
pois por mais que se tenha buscado realizar as biopsias na mesma região da
articulação (recesso lateral), o procedimento foi realizado sob observação por
artroscopia somente nos momentos MI e MII. Assim sendo, ao se realizar a coleta
da biopsia às cegas (como no momento MIII) é necessário salientar que a
composição da membrana sinovial é variável na articulação de acordo com a
natureza do tecido subsinovial; sendo um componente fibroso prevalente nas
regiões que são submetidas a maiores forças de pressão; e quando uma maior
liberdade de movimento é requerida, há uma prevalência do componente areolar,
que é composto por tecido conjuntivo frouxo (CAOLA, 2003). Entretanto, de forma
geral nos fragmentos coletados houve uma prevalência de composição por tecido
conjuntivo frouxo, exatamente pela porção proximal da articulação tarsocrural
apresentar alta mobilidade e mínimas forças de pressão e tensão.
A possibilidade de se avaliar de forma confiável a presença de marcadores da
inflamação na membrana sinovial permite análise com confiança deste tecido para
se verificar o status inflamatório do tecido (GERLAG; TAK, 2005). Além disso,
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Youssef et al. (1997) observaram uma grande homogeneidade na marcação de
moléculas de adesão em fragmentos de biópsia coletado de diversas regiões de
uma mesma articulação, deliberadamente coletando por artroscopia de pontos
macroscopicamente avaliados como “inflamados” e “não inflamados”.
Em relação à análise da expressão de COX-2 neste experimento, foi observado
que o grau de sinovite observado pela análise do líquido sinovial ou análise
histológica da membrana sinovial não se correlacionou com a análise em relação à
expressão dessa enzima na membrana sinovial. Em MI, apesar da análise
histológica ter demonstrado mínimas alterações inflamatórias, foi verificada
marcação positiva para COX-2 em sinoviócitos, células endoteliais vasculares e
células mononucleares do tecido conjuntivo (Figuras 22 e 23). Estes resultados
diferem dos resultados obtidos por Seki et al. (2004), que observaram em membrana
sinovial da articulação temporo-mandibular de humanos ausência ou leve marcação
positiva em sinoviócitos e células endoteliais vasculares de articulações controles.
Em MII e MIII, foi verificado um discreto aumento na expressão da enzima nas
mesmas células observados no MI, ou seja, em sinoviócitos, células endoteliais
vasculares e células mononucleares do tecido conjuntivo (Figuras 24, 25 e 27),
diferenciando-se do momento inicial somente pela expressão positiva em leucócitos
intravasculares (Figuras 26 e 27). Embora de discreta magnitude, o aumento na
marcação positiva de COX-2 em nosso estudo condiz com os resultados obtidos em
análises de articulações acometidas por artrite reumatóide ou oesteoartrite, onde a
marcação positiva de COX-2 ocorre predominantemente em sinoviócitos, células
endoteliais vasculares, leucócitos mononucleares infiltrados e células tipofibroblastos da camada subsinovial (CROFFORD, 1999; SEKI et al., 2004).
Foi verificado em nossos experimentos que a realização de uma artroscopia
promove liberação aguda de vários mediadores da inflamação, entre eles o TNF-α. A
presença do TNF-α no ambiente articular induz a expressão de moléculas de adesão
e produção de quimiocinas essenciais para o tráfego de leucócitos na membrana
sinovial (PETTIPHER; SALTER, 1996). A E-selectina, expressa na superfície luminal
de células endoteliais ativadas, participa do recrutamento de leucócitos favorecendo
a diapedese por diminuir a velocidade de trânsito pelos pequenos vasos (SCOTT et
al., 2004) e possuem adicionalmente a capacidade de ativar leucócitos (HEDGES et
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al. 2001). A presença de células endoteliais ativadas expressando E-selectina em
contato com um neutrófilo ativado pode ser visualizado em nosso estudo (Figuras 33
e 35).
A ativação das células endoteliais e aumento na expressão da molécula de Eselectina foi evidentemente observada em nosso estudo. Em MI, verifica-se discreta
marcação positiva nas células endoteliais (Figuras 29 e 30) e a marcação passa a
ser intensa nessas células em MII e MIII (Figuras 31, 34 e 35), demonstrando um
importante papel dessa molécula no recrutamento de leucócitos em articulações
inflamadas. Este resultado é pioneiro na análise da membrana sinovial de eqüinos,
pois a expressão de E-selectina na articulação nunca foi realizada nessa espécie.
Um fato observado nesse estudo foi a presença de marcação positiva de COX-2 e
E-selectina em células do tecido conjuntivo, dados estes semelhantes aos achados
em estudos com artrite reumatóide, de que as células do tecido conjuntivo não
atuam somente com base estrutural do tecido (matriz), mas que os fibroblastos
possuem sim um papel crítico na modulação do comportamento e função dos
leucócitos (BUCKLEY, 2003). Essas células possuem um variado repertório
biossintético e, juntamente com os macrófagos teciduais, atuam como células
sentinelas do sistema imunológico (BUCKLEY, 2003). Além disso, a remoção dos
leucócitos

indesejados

ao

final

da

resposta

inflamatória

aparenta

estar

correlacionada a sinais provenientes de interações com as células do tecido
conjuntivo, ocasionando apoptose e subseqüente fagocitose das células mortas
(BUCKLEY, 2003). Assim sendo, segundo Scott et al. (2004), em qualquer discussão
atual sobre inflamação deve ser levado em consideração o nível molecular de
interação, além de incluir toda extensão de células envolvidas no processo incluindo
as células endoteliais e os neurônios periféricos.
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7 CONCLUSÃO

A utilização do gás dióxido de carbono (CO2) como meio para distensão
capsular durante o exame artroscópico em eqüinos induziu sinovite de grau leve e
caráter transitório, promovendo alterações inflamatórias no líquido e membrana
sinovial de forma semelhante às observadas com a utilização da solução de
Ringer com lactato como meio para distensão capsular. Além disso, ambos os
meios para distensão capsular causaram mínimas manifestações clínicas e
ausência de complicações pós-operatórias aos animais.
Ambos os meios utilizados para distensão capsular causaram elevação
semelhante na concentração de leucócitos e de proteína total. Ao se analisar em
conjunto a curva de aumento de leucócitos com a citologia dos esfregaços,
observa-se que na articulação submetida à distensão gasosa ocorra um estímulo
inflamatório mais agudo e de mais rápida resolução.
A observação nas amostras de líquido sinovial das articulações submetidas a
distensão líquida, de uma coloração mais avermelhada associada a xantocrômia,
maior presença de hemácias durante a contagem celular e maior concentração de
hemoglobina, indicam maior sangramento intra-articular neste grupo em
comparação as articulações submetidas a distensão gasosa.
A distensão capsular líquida ou gasosa promove um estímulo inflamatório capaz
de causar aumento do burst oxidativo dos leucócitos presentes no líquido sinovial,
de forma discretamente mais intensa nas articulações submetidas à distensão
líquida.
A distensão capsular gasosa causou maior aumento na concentração de PGE2
e de TNF-α no líquido sinovial.
As alterações morfológicas observadas na membrana sinovial indicaram a
ocorrência de sinovite de grau leve a moderado em ambos os grupos.
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Foi verificada expressão da enzima COX-2 em células da membrana sinovial, e
esta apresentou discreto aumento independente do meio utilizado para distensão,
não refletindo o grau de sinovite observado na análise de outros parâmetros.
A expressão da molécula de adesão E-selectina foi observada em células da
membrana sinovial e se mostrou um indicador preciso de alterações inflamatórias
precoces nesta estrutura.
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