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RESUMO 

ZANIN-SILVA, D. C. Expressão de marcadores de fibrose em pacientes com 
esclerose sistêmica submetidos a transplante autólogo de células-tronco 
hematopoéticas. 2020. 177 f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão. 2020 
 
A esclerose sistêmica (ES) é uma doença autoimune marcada por desregulação da 
imunidade, vasculopatia, fibrose da pele e de órgãos internos. O Transplante Autólogo 
de Células-Tronco Hematopoéticas (TACTH) tem sido investigado como opção de 
tratamento para pacientes com formas graves e progressivas de ES. Estudos clínicos 
mostram que o TACTH promove melhora clínica, mas os mecanismos terapêuticos 
básicos associados ao procedimento não estão completamente esclarecidos. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar se o TACTH promove mudanças na 
expressão de moléculas associadas ao processo fibrótico e/ou fisiologia do tecido 
conjuntivo em pacientes com ES, correlacionando-os com medidas clínicas de fibrose 
cutânea. Avaliamos, retrospectivamente, dados clínicos, amostras de soro e de pele 
de 44 pacientes com ES submetidos ao TACTH. Biópsias de pele (obtidas do 
antebraço) foram avaliadas por imunohistoquímica com anticorpos anti-MMP-1, -
MMP-2, -MMP-3, -MMP-9, -TIMP-1, -α-SMA e -TGF-β e, coradas com Hematoxilina e 
Eosina (H&E) e Picrosirius Red. A análise das imagens obtidas foi realizada pelo 
software ImageJ. Amostras de soro disponíveis de 27 pacientes, foram avaliadas por 
Ensaio Multiplex, para COL1A1, COL4A1, FGF-1, MMP-1, MMP-3, MMP-12, MMP-
13, PDGF-AA, PDGF-BB, S100A9 e TIMP-1. A idade média e o desvio padrão (DP) 
dos pacientes foi de 36 (9,9) anos, sendo 82% pertencentes ao sexo feminino. O 
tempo médio entre o diagnóstico e a realização do transplante foi de 3,3 (±3,1) anos. 
Após o TACTH, houve melhora clínica da fibrose cutânea, com redução do escore 
cutâneo de Rodnan modificado aos 6 e 12 meses pós-TACTH. Histologicamente, após 
o TACTH, observamos diminuição significativa da densidade de colágeno (avaliada 
por Picrosirius Red) e da espessura da pele (avaliada por H&E). As análises 
imunohistoquímicas demonstraram aumento da expressão de metaloproteinases 
(MMP-1, 2, 3 e 9) e de seu inibidor tecidual (TIMP-1), pós-TACTH. Embora a 
expressão cutânea de α-SMA e de TGF-β não tenham se alterado significativamente 
pós-transplante, houve correlação positiva entre a expressão de TGF-β e a densidade 
de colágeno na pele no período pós-TACTH. No soro, houve redução nos níveis de 
MMP-1, S100A9, PDGF-AA, PDGF-BB, TIMP-1 e COL4A1 após o TACTH, quando 
comparados aos níveis pré-TACTH. Os níveis séricos de COL1A1 aumentaram depois 
do TACTH. As concentrações séricas de MMP-3 aumentaram em 6 meses, mas 
decaíram para os níveis basais em 12 meses após o TACTH. Os níveis séricos de 
MMP-12, MMP-13 e FGF-1 não se alteraram após o transplante. Assim, o TACTH 
diminuiu a fibrose da pele e modificou a expressão de moléculas relacionadas à 
manutenção do tecido conjuntivo, inflamação e dano endotelial, em pacientes com 
ES. Acreditamos, portanto, que além do controle da autorreatividade imunológica, 
outros mecanismos terapêuticos contribuam para os desfechos clínicos dos pacientes 
com ES submetidos ao TACTH.  

Palavras-chave: doenças autoimunes, esclerose sistêmica, fibrose, tecido conjuntivo, 

transplante de células-tronco hematopoéticas, terapia celular. 
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ABSTRACT 

ZANIN-SILVA, D. C. Expression of fibrosis markers in systemic sclerosis patients 
treated with autologous hematopoietic stem cell transplantation. 2020. 177 p. 

Master's dissertation. School of Medicine of Ribeirão Preto - University of São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2020. 

Systemic sclerosis (SSc) is an autoimmune disease marked by immunological 
dysregulation, vasculopathy, and fibrosis of the skin and internal organs. Autologous 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHSCT) has been investigated as a 
treatment option for patients with severe and progressive SSc. Clinical trials have 
shown that AHSCT promotes clinical improvement. However, the basic therapeutic 
mechanisms associated with the procedure are not completely understood. The 
present study aimed to evaluate if AHSCT modifies the expression of molecules 
associated with the fibrotic process and/or connective tissue physiology in patients with 
SSc, and how these findings correlate with clinical skin fibrosis scores. We 
retrospectively evaluated clinical data, serum and skin samples from 44 patients with 
SSc who underwent AHSCT. Skin biopsies (obtained from the forearm) were marked, 
through immunohistochemistry, with anti-MMP-1, -MMP-2, -MMP-3, -MMP-9, -TIMP-
1, -α-SMA and -TGF-β antibodies, and stained with Hematoxylin and Eosin (H&E) and 
Picrosirius Red. Microscopy images were analyzed by ImageJ software. Serum 
samples available from 27 patients were evaluated by Multiplex Assay for COL1A1, 
COL4A1, FGF-1, MMP-1, MMP-3, MMP-12, MMP-13, PDGF-AA, PDGF-BB, S100A9 
and TIMP-1. Patients' mean age (standard deviation, SD) was 36 (9.9) years and 82% 
were female. Average time between diagnosis and transplantation was 3.3 (3.1) years. 
After AHSCT, there was clinical improvement of skin fibrosis, with reduction in the 
modified Rodnan’s skin score (mRSS) at 6 and 12 months after AHSCT. Histologically, 
there was significant decrease in collagen density (assessed by Picrosirius Red) and 
in skin thickness (assessed by H&E) after AHSCT. Immunohistochemical analyses 
showed increased expression of metalloproteinases (MMP-1, 2, 3 and 9) and its tissue 
inhibitor (TIMP-1), post-AHSCT. Although there are no significant changes in the 
cutaneous expression of α-SMA and TGF-β after transplantation, there was positive 
correlation between the expression of TGF-β and the collagen density in skin in the 
post-AHSCT period. In the serum samples, there was reduction of MMP-1, S100A9, 
PDGF-AA, PDGF-BB, TIMP-1 and COL4A1 levels after AHSTC. Serum COL1A1 
levels increased after AHSCT. Serum MMP-3 concentrations increased at 6 months 
but declined to baseline levels at 12 months after AHSCT. Serum levels of MMP-12, 
MMP-13 and FGF-1 did not change after transplantation. In conclusion, AHSCT 
decreases skin fibrosis and modifies the expression of molecules related to the 
maintenance of connective tissue, inflammation, and endothelial damage, in patients 
with SSc. We believe, therefore, that in addition to the control of immunological 
autoreactivity, other therapeutic mechanisms contribute to the clinical outcomes of 
patients with SSc undergoing TACTH. 

Keywords: autoimmune diseases, systemic sclerosis, fibrosis, connective tissue, 
hematopoietic stem cell transplantation, cell-based therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Esclerose sistêmica 

 A esclerose sistêmica (ES) é uma doença autoimune caracterizada por 

vasculopatia, desregulação da imunidade, fibrose da pele e de órgãos internos 

(GABRIELLI; AVVEDIMENTO; KRIEG, 2009; VAN DEN HOOGEN et al., 2013). 

Mundialmente, a prevalência da ES é de 150 a 300 casos por milhão de habitantes, 

especialmente em mulheres entre 30 a 50 anos de idade (BARNES; MAYES, 2012). 

No Brasil, apesar da falta de dados epidemiológicos, a prevalência estimada é de 105 

casos por milhão de habitantes (HORIMOTO et al., 2017).  

 A etiologia da doença ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se 

que resulte da combinação de fatores genéticos e ambientais (GABRIELLI; 

AVVEDIMENTO; KRIEG; 2009; WATAD et al., 2018). Além disso, falhas nos 

processos de tolerância imunológica central e periférica podem levar à geração e 

manutenção de células B e T efetoras autorreativas, que atuam na destruição tecidual 

(KATSUMOTO; WHITFIELD; CONNOLLY, 2011; ALLANORE et al., 2015; DENTON; 

KHANNA, 2017). Sendo assim, em um indivíduo geneticamente suscetível existem 

disfunções imunes e vasculares, além de excessiva deposição de colágeno e demais 

macromoléculas do tecido conjuntivo, na pele e em órgãos internos (LEROY et al., 

1988; ALLANORE et al., 2015). Portanto, o dano vascular, a desregulação da 

imunidade e a fibrose generalizada em múltiplos órgãos são os componentes 

característicos da ES (KATSUMOTO; WHITFIELD; CONNOLLY, 2011).  

 Células endoteliais (ECs), plaquetas, células do sistema imune e células 

estruturais (como pericitos, células musculares lisas vasculares, miofibroblastos e 

fibroblastos) são os tipos celulares mais comumente relacionados à patogênese da 

ES (ALLANORE et al., 2015). A ativação excessiva de fibroblastos frente a uma injúria 

vascular idiopática (possivelmente infecções, estresse oxidativo, autoanticorpos, etc) 

é postulada como o evento inicial no desencadeamento da doença (KATSUMOTO; 

WHITFIELD; CONNOLLY, 2011).  

 A injúria vascular também leva à ativação de ECs, com aumento da expressão 

de moléculas de adesão, como a proteína de adesão vascular (VCAM), a molécula de 

adesão intracelular (ICAM) e a E-selectina, e produção de substâncias vasoconstri- 
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toras como a endotelina-1 (ET-1), além de quimiocinas. A progressão do dano 

vascular resulta no espessamento da parede do vaso - em função da proliferação de 

células musculares lisas -, diminuição do número de capilares, hipóxia tecidual e 

estresse oxidativo (TROJANOWSKA, 2010).   

 A produção de quimiocinas é outro fator que tem papel crucial na patogênese 

da ES. Alta expressão de CCL2 (do inglês, C-C Motif Chemokine Ligand 2), CCL3 e 

CCL4 é detectada no sangue e em biópsias de pele de pacientes (HASEGAWA; 

SATO; TAKEHARA, 1999). O CCL2, e.g., possui correlação com o acometimento 

pulmonar (HASEGAWA; SATO; TAKEHARA, 1999; YANABA et al., 2006). O CXCL8 

(do inglês, Chemokine C-X-C Motif Ligand 8) também encontra-se aumentado, 

independente da fase da doença (CODULLO et al., 2011). Outra quimiocina presente 

em níveis elevados no sangue e na pele de pacientes com ES é CXCL4 (VAN BON 

et al., 2014). 

Em resposta à quimioatração, forma-se um infiltrado celular de macrófagos 

produtores do fator transformador de crescimento β (TGF-β), células dendríticas (DCs) 

plasmocitóides secretoras de Interferon α (IFN-α), linfócitos B produtores de 

autoanticorpos e linfócitos T helper (Th) do tipo 2 (ALLANORE et al., 2015). Infiltrados 

inflamatórios perivasculares podem ser vistos nas etapas iniciais da doença e, até 

mesmo, antes de qualquer evidência histológica de processo fibrótico (PRESCOTT et 

al., 1992). Mediadores inflamatórios e pró-fibróticos, como a interleucina (IL) - 1, o 

fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), TGF-β e IL-6, produzidos pelo 

infiltrado celular, contribuem para a ativação de fibroblastos residentes e a síntese de 

espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês, reactive oxygen species). Os 

fibroblastos se diferenciam, então, em miofibroblastos, células diretamente envolvidas 

com o processo fibrótico (ALLANORE et al., 2015).  

Há também ativação e sinalização por Toll-like receptors (TLRs) (ALLANORE 

et al., 2015). Sugere-se que a ativação de TLRs aconteça por ligantes endógenos 

liberados por células em processo de apoptose (e.g., ácidos nucleicos) ou por padrões 

moleculares associados aos danos (DAMPs), como variações nos componentes da 

matriz extracelular (ECMs, do inglês extracellular matrix components) gerados pela 

injúria tecidual (YORK et al., 2007; KIM et al., 2008; ASSASSI et al., 2010). O 

desbalanço da resposta imune é também visto na imunidade adaptativa com predomi- 
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-nância de células Th2 sobre células Th1 (WYNN, 2004), estas últimas secretoras de 

IFN-γ, que é associado a efeitos anti-fibrose (CHIZZOLINI et al., 2006). Células Th17 

ainda não possuem papel preciso na ES, devido às ações duais de IL-17: pró e anti-

fibrose (BREMBILLA et al., 2013).  

A resposta de padrão Th2, com produção de citocinas como TGF-β, IL-4, IL-5, 

IL-10 e IL-13 tem grande relevância para a patogênese da ES. Estas citocinas 

encontram-se cronicamente elevadas no soro de pacientes, correlacionando-se com 

a fibrose tecidual (BARAUT et al., 2010; KATSUMOTO; WHITFIELD; CONNOLLY, 

2011; ALLANORE et al., 2015). A IL-4 promove a proliferação de fibroblastos e 

produção de ECMs. A IL-13 induz síntese de TGF-β em macrófagos (KATSUMOTO; 

WHITFIELD; CONNOLLY, 2011). No entanto, apesar do padrão de citocinas Th2 ser 

o mais característico, a IL-6 também tem papel no desenvolvimento da doença. 

Produzida por linfócitos B e T, fibroblastos, fibrócitos e ECs, esta citocina encontra-se 

em altos níveis em pacientes e se relaciona com o acometimento cutâneo (KHAN et 

al., 2012). O bloqueio do receptor de IL-6 é capaz suprimir a ativação de fibroblastos 

oriundos de pacientes (KITABA et al., 2012). 

A presença de autoanticorpos secretados por células B autorreativas é outro 

aspecto da ES. Autoanticorpos anti-topoisomerase I (anti-Scl-70), anti-RNA 

polimerase III e anti-centrômero são as principais subclasses encontradas (MEYER et 

al., 2007; KATSUMOTO; WHITFIELD; CONNOLLY, 2011; KAYSER; FRITZLER, 

2015). Embora alguns autoanticorpos estejam associados a um pior prognóstico, 

ainda não se sabe sua real contribuição para a patogênese da doença (ALLANORE 

et al., 2015). A ativação desregulada das B autorreativas também é vista no aumento 

dos níveis do fator de ativação das células B (BAFF), no soro de pacientes 

(MATSUSHITA et al., 2006), e no aumento da expressão de CD86 e CD19 em células 

B naïve (SATO et al., 2004; SOTO et al., 2015). 

Células T reguladoras (Treg) CD4+CD25highFoxP3+ compõem outro subtipo 

celular em desequilíbrio. Pacientes com ES têm diminuição do potencial supressor 

destas células (ANTIGA et al., 2010; FENOGLIO et al., 2011; PAPP et al., 2011; 

BARAUT et al., 2014). Tregs exibem ainda valor prognóstico, pois pacientes com 

menor escore clínico cutâneo de enrijecimento da pele - escore cutâneo de Rodnan 

modificado (mRSS) - possuem maior número deste subtipo de linfócito no sangue 
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(PAPP et al., 2011). A diminuição do fenótipo regulador é também vista nos baixos 

números de células B reguladoras (Breg) CD19+CD24highCD38high e redução da 

síntese de IL-10 (SOTO et al., 2015; MAVROPOULOS et al., 2016; MATSUSHITA et 

al., 2016; ARAVENA et al., 2017). 

A desregulação da imunidade é, portanto, componente característico na 

patogênese da doença. Em conjunto, também ocorre a ativação de fibroblastos. 

Fibroblastos, em homeostase, secretam ECMs e regulam sua degradação produzindo 

proteases (GYFTAKI-VENIERI; ABRAHAM; PONTICOS, 2018). Porém, a ativação 

desenfreada destas células pode ocasionar produção excessiva de colágeno e outros 

ECMs, o que influencia não só na fibrose, mas também na vasculopatia (WYNN, 

2007). A vasculopatia atinge todas as camadas das paredes dos vasos sanguíneos 

periféricos e leva a distúrbios em vasos termorregulatórios cutâneos, manifestando-

se clinicamente como fenômeno de Raynaud. Esta condição clínica é usualmente 

vista na ES, podendo preceder os demais sintomas (LAMBOVA; KUZMANOVA, 2005; 

GABRIELLI; AVVEDIMENTO; KRIEG, 2009).  

A ES exibe várias manifestações clínicas e a pele é o principal órgão acometido, 

com alta deposição de ECMs, alterações na arquitetura tecidual e perda de 

integridade funcional (BHATTACHARYYA; WEI; VARGA, 2011). No entanto, há danos 

praticamente em qualquer órgão, como pulmões (pneumonia intersticial inespecífica, 

hipertensão arterial pulmonar) (MURRAY; RUBINOWITZ; HERZOG, 2012), trato 

gastrointestinal (dismotilidade esofágica, doença gastrointestinal difusa), rins (crise 

renal esclerodérmica, artérias com duplicação da lâmina elástica) e coração 

(isquemia, reperfusão e arritmia) (GABRIELLI; AVVEDIMENTO; KRIEG, 2009; 

ALLANORE et al., 2015). A doença é, ainda, classificada de acordo coma extensão 

de acometimento cutâneo: a esclerose sistêmica cutânea limitada (lcSSc) e a 

esclerose sistêmica cutânea difusa (dcSSc) (LEROY et al., 1988; SAMPAIO-BARROS 

et al., 2013). 

A lcSSc apresenta-se com fibrose cutânea na região da face, regiões distais 

aos cotovelos e joelhos, incluindo mãos e dedos (esclerodactilia). Existe também um 

subtipo de lcSSc, a síndrome de CREST, que tem como manifestações clínicas 

características calcinose, fenômeno de Raynaud, dismotilidade esofágica, 

esclerodactilia e telangiectasias. Já na dcSSc, a fibrose pode envolver os braços e 
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antebraços, face, tronco e membros inferiores (RANQUE; MOUTHON, 2009; ELHAI 

et al., 2012; ALLANORE et al., 2015). Essa classificação tem importância prognóstica, 

uma vez que pacientes com dcSSc tendem a progredir mais rapidamente, com 

envolvimento cardio-pulmonar. Na lcSSc, embora a progressão seja mais lenta, existe 

maior risco de desenvolvimento de hipertensão pulmonar. 

Pacientes esclerodérmicos apresentam alta variabilidade nas manifestações 

clínicas (VAN DEN HOOGEN et al., 2013), na produção de autoanticorpos (KAYSER; 

FRITZLER, 2015), tempo de desenvolvimento da doença e resposta ao tratamento 

(RANQUE; MOUTHON, 2009), dificultando assim, o manejo clínico. Além disso, por 

ser uma doença sistêmica, multifatorial e de etiologia pouco conhecida, as estratégias 

terapêuticas são geralmente órgão-específicas e baseiam-se na extensão e gravidade 

das lesões (KOWAL-BIELECKA et al., 2009; NAGARAJA; DENTON; KHANNA, 2015). 

Embora razoavelmente eficientes no controle dos sinais e sintomas, essas estratégias 

não têm grande sucesso em retardar a progressão da doença (RANQUE; MOUTHON, 

2009). Além disso, o tratamento envolve longos períodos, sendo associado a 

imunossupressão crônica e significativas taxas de morbidade e mortalidade. Neste 

sentido, abordagens capazes de restabelecer a autotolerância imunológica podem 

funcionar como alternativas terapêuticas e, atualmente, o Transplante Autólogo de 

Células-Tronco Hematopoéticas (TACTH) tem fornecido resultados promissores (DEL 

PAPA et al., 2018).   

1.2  Transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas para esclerose 

sistêmica  

O uso do TACTH para doenças autoimunes (DAIs) foi proposto há mais de 20 

anos e tem alcançando melhor sucesso terapêutico comparado aos métodos 

imunossupressores convencionais (MURARO et al., 2017; SWART et al, 2017). Em 

modelos pré-clínicos de DAIs, era visto que a eficácia do TACTH dependia da 

completa eliminação dos componentes efetores da doença - células T autorreativas - 

e substituição por células T autotolerantes, provenientes da ontogênese de um novo 

repertório imunológico (VAN BEKKUM et al., 1989; VAN BEKKUM, 2000; VAN 

BEKKUM, 2002).  

Atualmente, a realização do TACTH consiste nas seguintes etapas (Figura 1): 
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mobilização de células-tronco hematopoéticas (CTHs), coleta das CTHs, 

condicionamento imunoablativo e reinfusão ou “transplante de CTHs” (MURARO et 

al., 2017). As CTHs têm capacidade de autorrenovação e diferenciação em todos os 

tipos celulares maduros do sistema hematopoético e imune (LAURENTI; GÖTTGENS, 

2018). Na mobilização, as CTHs da medula óssea são estimuladas a proliferar e, 

posteriormente, são liberadas para o sangue periférico, principalmente com o uso de 

ciclofosfamida e/ou fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF). Entre 4 a 

5 dias após a etapa de mobilização, as CTHs do sangue periférico são então coletadas 

através de aférese e congeladas (SWART et al., 2017). Cabe ressaltar que a seleção 

das CTHs pode ou não ser feita através de seu marcador específico, CD34+, antes da 

criopreservação (DEL PAPA et al., 2018). Após uma a duas semanas, é realizado o 

condicionamento ablativo, de modo a eliminar a memória imunológica autorreativa 

(SWART et al., 2017).  Na ES, o processo de imunoablação geralmente é feito com 

globulina anti-timocítica e ciclofosfamida em altas doses (SNOWDEN et al., 2012). Por 

fim, ocorre a infusão das CTHs autólogas para a reconstituição dos sistemas 

hematopoético e imune (SYKES; NIKOLIC, 2005; LI; SYKES, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas do procedimento do TACTH 
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A terapia com TACTH para a ES foi descrita pela primeira vez em 1997 por 

Tyndall e colaboradores. Seis meses pós-TACTH, uma paciente de 37 anos com 

dcSSc, teve melhora pulmonar, redução dos níveis de anti-Scl-70, maior elasticidade 

da pele e menor contratura dos membros (TYNDALL et al., 1997). Com o tempo, 

outros relatos de caso, desenhos clínicos e recomendações envolvendo o TACTH 

para DAIs foram publicados (TYNDALL; GRATWOHL,1997). A experiência do grupo 

europeu “European Group for Blood and Marrow Transplantation” (EBMT) com 

TACTH para ES, também mostrou resultados que evidenciavam melhora na fibrose 

dérmica de pacientes após o transplante (BINKS et al., 2001).  

No final da década de 1990, a taxa de mortalidade relacionada ao TACTH para 

DAIs era de 10%, no entanto, mudanças nos critérios de inclusão e exclusão dos 

pacientes proporcionaram redução para 2,5% nos últimos anos (FARGE; 

GLUCKMAN, 2011; SNOWDEN et al., 2012) e, em conjunto com melhoras no manejo 

terapêutico, possibilitaram atualizações das diretrizes (SNOWDEN et al., 2012). 

Existem diferenças no manejo terapêutico e no risco associado ao transplante entre 

as diferentes DAIs. De um modo geral, doenças que provocam disfunções em órgãos 

vitais associam-se a maiores complicações durante o procedimento. Assim, a 

mortalidade associada ao transplante é maior no lúpus eritematoso sistêmico e na 

esclerose sistêmica, do que na esclerose múltipla e na artrite reumatoide. Na ES, 

preconiza-se intensa avaliação cardíaca pré-transplante, permitindo a identificação e 

a exclusão de pacientes com envolvimento grave do coração, que muitas vezes não 

se manifesta clinicamente (BURT et al., 2013; FARGE et al., 2017). Estudos clínicos 

de referência como o American Scleroderma Stem Cell versus Immune Suppression 

Trial (ASSIST), o Autologous Stem Cell Transplantation International Scleroderma 

Trial (ASTIS) e o Scleroderma: Cyclophosphamide or Transplantation (SCOT), 

demonstraram que pacientes com ES submetidos ao TACTH apresentavam melhora 

 

Figura 1: Etapas do procedimento do TACTH. (1) O TACTH se inicia com mobilização de CTHs 

da medula óssea para o sangue periférico por meio da administração de baixas doses de 

ciclofosfamida e G-CSF. (2) As CTHs são colhidas, com ou sem manipulação ex vivo (seleção CD34+) 

e então (3) criopreservadas. (4) Antes do “transplante”, o sistema imunológico é depletado através 

de alta imunossupressão (regime de condicionamento). (5) Por fim, há a reinfusão/transplante das 

CTHs autólogas. Adaptado de LIMA-JUNIOR e colaboradores. Thymus Rejuvenation After 

Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Autoimmune Diseases. In: 

PASSOS, G. A. Thymus Transcriptome and Cell Biology. Ribeirão Preto: Springer, 2019. cap.14, 

p. 295-309. 
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clínica, com maior qualidade de vida, melhorias na função pulmonar e elasticidade da 

pele (BURT et al., 2011), bem como maior sobrevida livre de doença (VAN LAAR et 

al., 2014) e menor mortalidade  (SULLIVAN et al., 2017).  

Pacientes com ES submetidos ao TACTH sofrem resetting do sistema imune, 

ou seja, são restaurados o estado de autotolerância e vias de regulação (FARGE et 

al., 2010; BURT et al., 2013; ARRUDA et al., 2018a; VAN LAAR et al., 2014). Desta 

forma, a eliminação da resposta imune autorreativa é sugerida como um dos principais 

mecanismos de ação do TACTH, visto pela deleção de linfócitos T e B autorreativos 

e redução dos títulos de autoanticorpos. Posteriormente, com a reinfusão das CTHs, 

cria-se um ambiente de ontogênese de um novo sistema imunológico autotolerante, 

com aumento da contagem de células Tregs, reativação tímica e normalização do 

repertório de células T (MURARO; DOUEK, 2006). 

Arruda (2013), defende que a eliminação do sistema imune, após o transplante 

correlaciona-se com uma alta condição de linfopenia, que pode levar à reconstituição 

imunológica através de mecanismos que visam repovoar os compartimentos celulares 

imunes. Logo após aos primeiros meses pós-transplante, existe uma intensa 

proliferação homeostática de células residuais e reconstituição da imunidade inata e 

de células B (ARRUDA, 2013). No entanto, a eficiência do transplante não é somente 

associada ao quadro de linfopenia, mas também ao aumento da diversidade do 

receptor de células T (TCR) (MURARO et al., 2005; 2014). Em pacientes com lúpus 

eritematoso sistêmico, a reativação da função tímica após o TACTH é visualizada com 

a recorrência de células emigratórias tímicas, caracterizadas pela expressão de CD31 

e por círculos de excisão de receptores de células T (TREC), restabelecendo assim, 

a diversidade de TCR nestes pacientes (ALEXANDER et al., 2009). Mecanismos 

semelhantes são demonstrados após TACTH para esclerose múltipla e ES 

(MURARO; DOUEK, 2006; MURARO et al., 2014; ARRUDA et al., 2018a). 

Baraut e colaboradores (2014), mostram que 2 anos após o TACTH há 

aumento de Tregs CD4+CD25hiFoxP3+ e CD4+CD25+IL-10+, e que Tregs 

CD4+CD25+CD127low têm sua capacidade supressora restaurada (BARAUT et al., 

2014). A restauração de mecanismos de regulação também envolve o aumento de 

PD-1 (do inglês, programmed death-1) nas células T. PD-1 é uma molécula 

fundamental para indução de autotolerância em células T recém-regeneradas em um 

 



10 
 

Introdução 

 

ambiente de linfopenia (ARRUDA et al., 2018b).  

Na ES, no período pós-TACTH, há reconstituição dos níveis de células T CD8+ 

e T CD4+ (FARGE et al., 2005) e, pacientes responsivos ao transplante, apresentam 

maiores contagens de células T CD4+ e T CD8+ de memória (KARNELL et al., 2017). 

Há também expansão de células T CD8+ IFN-γ+ 6 meses pós-TACTH (BOHGAKI et 

al., 2009), bem como aumento persistente da razão Th1/Th2 (TSUKAMOTO et al., 

2011). O número de células B também é alterado pós-TACTH. Em pacientes 

respondedores, há menor número de células B (KARNELL et al., 2017) e maior 

frequência de células Bregs CD24highCD38high (ARRUDA et al., 2018b). 

A reconstituição imunológica após o TACTH na ES, pode também influenciar 

nos níveis de citocinas inflamatórias e de moléculas pró-fibróticas (DEL PAPA et al., 

2018). Em um estudo com pacientes esclerodérmicos submetidos ao TACTH, 

realizado por Tsukamoto e colaboradores (2011), viu-se que as concentrações no soro 

de TNF-α, IL-6 e do receptor de IL-2, diminuíram significativamente, retornando a 

valores normais entre 3 e 6 meses depois. Em outro estudo, Michel e colaboradores 

(2016), analisaram as concentrações séricas de citocinas inflamatórias, moléculas 

pró-fibróticas, fatores pró-angiogênicos e marcadores endoteliais em pacientes com 

ES até 4 anos pós-TACTH. Foi encontrada significativa redução nos níveis de IL-2, 

TGF-β e PDGF após 6 de transplante (MICHEL et al., 2016). Baraut e colaboradores 

(2010) relatam que há uma correlação entre os níveis de citocinas e a extensão da 

fibrose da pele e dos órgãos na ES. Desta forma, a análise de moléculas pró-fibrose 

pode contribuir para novas estratégias terapêuticas, incluindo o TACTH, visto que o 

procedimento leva à redução dos níveis de algumas citocinas pró-fibrose, refletindo 

na melhora da doença (TSUKAMOTO et al., 2011).  

1.3  Fibrose na esclerose sistêmica 

A fibrose é um processo patológico em que ocorre acúmulo excessivo de 

componentes do tecido conjuntivo em um órgão ou tecido. A progressão deste quadro 

pode levar até mesmo à perda progressiva na função de órgãos (HO et al., 2014). A 

fibrose cutânea é uma das principais características na ES, no entanto, pacientes 

esclerodérmicos podem apresentar fibrose em órgãos internos, como os pulmões, 

coração e rins, o que está associado à mortalidade tardia (BHATTACHARYYA; WEI; 
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VARGA, 2011).  

O processo de fibrogênese envolve a desregulação de respostas de reparo 

tecidual, com produção exacerbada de moléculas como citocinas e fatores de 

crescimento, levando à hiperplasia intersticial e alta taxa de deposição de ECMs, 

como colágeno, ácido hialurônico, fibronectina e proteoglicanos (HO et al., 2014).  

Alterações na resposta imune e lesões vasculares participam do desenvolvimento da 

fibrose (VARGA; ABRAHAM, 2007) e criam um “ciclo vicioso” com a ativação 

persistente de fibroblastos (BHATTACHARYYA; WEI; VARGA, 2011). A lesão tecidual 

é amplificada pelo aumento de rigidez da matriz extracelular, hipóxia e estresse 

oxidativo, o que também contribui para a ativação e diferenciação de fibroblastos 

(BHATTACHARYYA; WEI; VARGA, 2011). Há ainda ativação plaquetária e produção 

de diferentes fatores de crescimento, como o fator de crescimento do tecido conjuntivo 

(CTGF) e o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) (ALLANORE et al., 2015).  

Em tecidos e órgãos afetados por fibrose há ruptura da integridade funcional e 

substituição da arquitetura normal por tecido conjuntivo rígido (VAN DER SLOT et al., 

2004). Na ES, a fibrose dérmica relaciona-se ao acúmulo de ECMs, especialmente os 

colágenos do tipo I e do tipo III (LOVELL et al., 1979; JIMENEZ; HITRAYA; VARGA, 

1996). Motegi e colaboradores (2016), relatam que pacientes com dcSSc também 

possuem elevados níveis séricos de colágeno do tipo IV. Fibroblastos oriundos de 

pacientes têm aumento na expressão de colágenos do tipo V, VI e VII (PELTONEN et 

al., 1990; XU; LEROY; SMITH, 1991; KURODA; SHINKAI, 1997). Logo, um dos fatores 

que desencadeiam a fibrose tecidual na doença é o desequilíbrio entre a produção e 

a degradação de ECMs (PENG et al., 2012).  

A homeostase dos ECMs é regulada por duas principais famílias de enzimas: 

as metaloproteinases (MMPs) e os inibidores teciduais das metaloproteinases (TIMPs) 

(VARGA; WHITFIELD, 2009). As MMPs são as principais responsáveis pela 

degradação dos ECMs, enquanto que os TIMPs regulam sua atividade, inibindo-as 

(CLUTTERBUCK et al., 2009). Acredita-se que durante a patogênese da ES (Figura 

2), ocorra um desequilíbrio entre a expressão de MMPs e sua inibição, resultando 

assim, na alta deposição de ECMs (PENG et al., 2012).   

Os TIMPs são produzidos por diversos tipos de células (JONES; SANE; 

HERRINGTON, 2003) e, em condições de homeostase, regulam a integridade da 
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matriz extracelular bloqueando localmente as MMPs (VARGA; WHITFIELD, 2009). No 

entanto, diversos trabalhos têm mostrado que os níveis de TIMPs encontram-se 

alterados no soro e na pele de pacientes com ES (YOUNG-MIN et al., 2001; TOUBI 

et al., 2002; KIM et al., 2005; GIALAFOS et al., 2008; FROST et al., 2012). Frost e 

colaboradores (2012), demonstram que a expressão cutânea de TIMP-1 está 

significativamente aumentada em pacientes esclerodérmicos. Além disso, Kim e 

colaboradores (2005), viram aumento nos níveis séricos de TIMP-1 em pacientes com 

ES. Assim, sugere-se que o aumento de TIMPs em relação às MMPs seja um dos 

processos-chave para o desenvolvimento da fibrose (FROST et al., 2012).  

Anormalidades no padrão de expressão (aumento ou diminuição) das MMPs 

também estão envolvidas com a fibrose na ES. Concentrações séricas de MMP-9, e.g. 

estão elevadas em pacientes esclerodérmicos e se correlacionam com maior mRSS 

(KIM et al., 2005). Elevados níveis séricos de MMP-12 foram associados à presença 

de úlceras digitais e maior acometimento pulmonar (MANETTI et al., 2012). Por outro 

lado, Frost e colaboradores (2012), mostram que a expressão de MMP-1 encontra-se 

reduzida em biópsias de pele de pacientes com a doença. Assim como MMP-1, MMP-

13 é outra MMP que possui expressão reduzida na ES. Sugere-se que a baixa 

expressão de MMP-13 possa contribuir para o início do processo fibrótico (ASANO et 

al., 2006). Reduções na atividade das MMPs podem ser associadas não só à 

regulação via TIMPs, mas também à presença de autoanticorpos. Nishijima e 

colaboradores (2004), demonstram que autoanticorpos anti-MMP-3 estão 

correlacionados com a extensão da fibrose na pele, pulmões e rins de pacientes com 

ES. A renovação dos ECMs pelos efeitos das MMPs é ainda ligada às atividades dos 

fibroblastos. Estudos mostram que fibroblastos da pele de pacientes possuem 

desregulação na síntese de MMPs (TAKEDA et al., 1994; BOU-GHARIOS et al., 1994; 

KIRK et al., 1995; KIKUCHI et al., 1997). 

Os fibroblastos são um dos tipos celulares que mais influenciam na homeostase 

da matriz extracelular e na síntese de ECMs (GILBANE; DENTON; HOLMES, 2013). 

O papel dos fibroblastos na produção excessiva de colágeno no contexto da ES foi 

demonstrado pela primeira vez na década de 70 por LeRoy. Em um experimento com 

cultura de fibroblastos isolados da pele de pacientes, o autor viu que estas células 

exibiam maior produção de colágeno, quando comparadas às células de indivíduos 
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saudáveis (LEROY, 1972; LEROY, 1974). Posteriormente, outros estudos 

demonstraram que fibroblastos oriundos de um microambiente esclerodérmico 

secretam quimiocinas e citocinas relacionadas à fibrose; expressam integrinas e 

outras moléculas de adesão; são resistentes à ação de IFN-γ e a sinais inibidores 

provenientes de células T (CHIZZOLINI et al., 2011; WEI et al., 2011); possuem 

receptores para TGF-β, CCL2 e PDGF (VARGA; ABRAHAM, 2007; ROSENBLOOM; 

CASTRO; JIMENEZ, 2010). 

Mediadores polipeptídicos como PDGF estão diretamente envolvidos no 

processo fibrótico. PDGF-BB, e.g. é um eficiente sinal pró-proliferativo para 

miofibroblastos (WILHELM et al., 2016; CIPRIANI et al., 2016). Além disso, na pele de 

pacientes esclerodérmicos há alta expressão de PDGF e de seus receptores 

(KLARESKOG et al., 1990; DAOUSSIS et al., 2012). Outra molécula que tem sido 

associada à fibrose na ES é S100A9, uma proteína de ligação ao cálcio que, quando 

superexpressa em queratinócitos na epiderme, estimula a proliferação de fibroblastos 

dérmicos (SHIBATA et al., 2004; NIKITOROWICZ-BUNIAK et al., 2014). A maior 

expressão de S100A9 contribui para a diferenciação anormal de queratinócitos e, de 

fato, uma alta expressão de S100A9 é vista na epiderme de pacientes com ES 

(NIKITOROWICZ-BUNIAK et al, 2014). Embora o papel de S100A9 ainda não esteja 

totalmente compreendido, estudos sugerem sua importância para patogênese da 

doença (DAVIES et al., 2009; BHATTACHARYYA et al., 2013).  

A inflamação prolongada em conjunto com as ações de moléculas pró-fibrose, 

podem promover a transdiferenciação não somente de fibroblastos residentes, mas 

também de pericitos, fibrócitos, células epiteliais e ECs em miofibroblastos. Os 

miofibroblastos são células especializadas e funcionalmente ativas, caracterizadas 

pela expressão de actina–alfa de músculo liso (α-SMA, do inglês alpha-smooth muscle 

actin), propriedades contráteis, resistência à apoptose, secreção e deposição de 

grandes quantidades de ECMs e produção de TGF-β (QUILLINAN; DENTON, 2009; 

BHATTACHARYYA; WEI; VARGA, 2011; KENDALL; FEGHALI-BOSTWICK, 2014).  

TGF-β é um fator de crescimento que exerce papel crucial no estabelecimento 

e progressão da fibrose na ES (LAFYATIS, 2014). Diferentes trabalhos têm 

demonstrado que esta molécula é capaz de estimular a produção de colágeno e 

demais ECMs por células mesenquimais (incluindo fibroblastos e miofibroblastos), o 
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que pode levar à inibição da expressão de várias MMPs envolvidas na degradação de 

ECMs, contribuindo assim, para o desenvolvimento da fibrose (FU et al., 2009; LAM 

et al., 2014; PESSINA et al., 2015; MENDOZA et al., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Patogênese da esclerose sistêmica 

Figura 2: Patogênese da esclerose sistêmica. Acredita-se que o evento inicial para o 

desenvolvimento da esclerose sistêmica seja provocado por uma lesão vascular idiopática que 

resulta na ativação do sistema imune, com resposta inflamatória desregulada e fibrose tecidual. 

(1) O dano vascular leva a disfunções nas células endoteliais, com a expressão de moléculas de 

adesão, produção de vasoconstritores (como ET-1), quimiocinas, entre outros. (2) As moléculas 

produzidas pelo endotélio lesado atuam no recrutamento de células imunes que formam um 

infiltrado perivascular com diferentes subtipos celulares, como linfócitos B produtores de 

autoanticorpos, linfócitos T helper (Th) do tipo 2, células dendríticas plasmocitóides e macrófagos 

secretores de TGF-β e PDGF. (3) A inflamação prolongada culmina em fibrose, com a ativação 

excessiva de fibroblastos teciduais residentes que se transdiferenciam em miofibroblastos, 

caracterizados pela expressão de α-SMA e o principal tipo celular envolvido na alta produção de 

colágeno e demais ECM. A fibrose tecidual também é influenciada pelo desequilíbrio da 

expressão MMPs/TIMPs e, na pele, pela diferenciação anormal de queratinócitos na epiderme e 

produção de mediadores pró-fibrose, como S100A9. Fonte: autor da dissertação (ZANIN-SILVA, 

D. C.). 
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Existem poucas terapias que têm o processo fibrótico como alvo específico, e 

intervenções terapêuticas que possam reverter lesões fibróticas existentes não estão 

disponíveis (HO et al., 2014). No entanto, Nash e colaboradores (2007) e Verrecchia 

e colaboradores (2007), mostram que para a ES, a fibrose clínica e histológica podem 

ser reversíveis após TACTH. Sendo assim, sugere-se que após o transplante e 

consequente bloqueio da resposta imune, ocorra a inibição dos sinais que levariam à 

síntese exacerbada dos ECMs (VERRECCHIA et al., 2007).  

Embora o TACTH traga vários benefícios a pacientes com ES, ainda não estão 

totalmente claros quais os mecanismos de ação básicos envolvidos no procedimento, 

inclusive os relacionados ao processo fibrótico. Logo, os dados provenientes deste 

estudo contribuem para elucidar os efeitos do transplante sob a fibrose de pacientes 

com ES. Sendo assim, é de fundamental importância a análise da expressão de ECMs 

que se encontram alterados durante a doença, bem como, de moléculas relacionadas 

a indução e desenvolvimento do processo fibrótico. Portanto, podemos lançar bases 

científicas que possibilitem a melhor compreensão do papel do TACTH na reversão e 

melhora do grau de fibrose em pacientes com ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese e justificativa do estudo 



17 
 

 

2. HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A ES possui grande heterogeneidade em suas manifestações clínicas, gravidade, 

taxa de progressão, envolvimento da pele e de órgãos internos. A eficácia dos 

tratamentos atuais é baixa e existem dificuldades na busca por intervenções 

terapêuticas que sejam capazes de controlar o desenvolvimento da doença, 

especialmente em pacientes com maior gravidade, rápida progressão e refratários à 

terapia convencional (DENTON; KHANNA, 2017). Diante disso, novas abordagens 

terapêuticas têm surgido nos últimos anos, como o TACTH. A experiência do TACTH 

no tratamento de pacientes esclerodérmicos tem demonstrado melhorias na qualidade 

de vida e melhor eficácia terapêutica comparado às terapias imunossupressoras 

convencionais, tornando-o assim, uma alternativa promissora.  

Apesar de existirem dados na literatura sobre os efeitos do TACTH no eixo 

patológico da ES, ainda não se sabe claramente quais os mecanismos de ação 

básicos envolvidos na melhora terapêutica. Com isso, acreditamos que por meio da 

análise dos efeitos do procedimento sobre a expressão de moléculas envolvidas na 

gênese e progressão da fibrose, possamos contribuir para melhorar futuros protocolos 

clínicos. É importante ressaltar que o sucesso de terapias para tratamento de 

patologias que envolvam condições de fibrose pode ser relacionado à expressão de 

biomarcadores que refletem atividade e carga fibrótica clinicamente significativas 

(BHATTACHARYYA; WEI; VARGA, 2011). 

 Temos como hipótese que moléculas associadas à geração e à manutenção 

da fibrose estariam alteradas após o TACTH, refletindo menor mRSS. Um possível 

mecanismo seria o bloqueio da resposta autoimune patogênica, com inibição de sinais 

associados à produção e deposição exacerbada de ECMs na pele. No entanto, 

prevemos melhora incompleta, não atingindo condições de normalidade.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo geral 

Avaliar mudanças na expressão de moléculas relacionadas a fibrose e fisiologia 

do tecido conjuntivo em pacientes com ES submetidos ao TACTH. 

3.2  Objetivos específicos 

 

1. Avaliar antes e sequencialmente após o TACTH, a expressão de moléculas 

associadas à fibrose e fisiologia do tecido conjuntivo, em biópsias de pele e 

no soro de pacientes com ES; 

 

2. Correlacionar os achados histológicos e sorológicos com a resposta clínica 

observada nos pacientes com ES submetidos ao TACTH; 

 

3. Investigar se há correlação entre os achados histológicos e sorológicos com 

a gravidade do envolvimento clínico cutâneo e com a duração da doença. 
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4. CASUÍSTICA, PACIENTES E MÉTODOS 

4.1 Delineamento do estudo 

 O estudo é retrospectivo e longitudinal, com a análise sorológica (a partir de 

amostras de sangue periférico) e histológica (por meio de biópsias de pele do 

antebraço) de pacientes com esclerose sistêmica submetidos ao tratamento com 

TACTH, na Unidade de Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP). Os pacientes foram transplantados no período de 2011 a 2016 e as 

amostras colhidas antes e, aos 180 e 360 dias, após o TACTH. Foram também 

colhidos, retrospectivamente, dados clínicos, a partir dos prontuários médicos dos 

pacientes. Este trabalho foi desenvolvido no Centro de Terapia Celular (CEPID-

FAPESP) do Centro Regional de Hemoterapia do HCFMRP-USP em colaboração com 

a Unidade de TMO e o Serviço de Patologia  (SERPAT) do HCFMRP-USP. 

 

4.2. Pacientes 

 Este trabalho inclui 44 pacientes transplantados. Os pacientes assinaram termo 

de consentimento livre e esclarecido para coleta das amostras e o comitê de ética em 

pesquisa institucional aprovou sua análise e coleta retrospectiva de dados clínicos no 

presente projeto de pesquisa (CAAE HCFMRP-USP: 71204717.6.0000.5440 - Anexo 

I). Os critérios de indicação para o transplante são: diagnóstico de esclerose sistêmica 

segundo os critérios do American College of Rheumatology (ACR) e da European 

League Against Rheumatism (EULAR) (VAN DEN HOOGEN et al., 2013); evidência 

de progressão da doença nos últimos 6 meses, mesmo que em tratamento com 

imunossupressores convencionais, detectada por: piora do envolvimento cutâneo 

(aumento nos valores de mRSS em mais que 25%) e/ou piora pulmonar através da 

redução de capacidade vital forçada (CVF) e/ou difusão de monóxido de carbono 

(DLCO) maior que 10%. Pacientes com acometimento cutâneo isolado (sem 

envolvimento visceral) podem receber indicação para o TACTH, desde que 

apresentem a forma difusa da doença, com valor de mRSS no mínimo de 16.  
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4.3. Biópsias de pele  

 As amostras de biópsias da pele foram obtidas cirurgicamente do terço médio 

da região ventral do antebraço dos pacientes, por meio de incisão com ferramenta 

cortante “punch”, mediante anestesia local. As biópsias posteriores aos períodos do 

TACTH, foram realizadas em áreas adjacentes às primeiras, no mesmo braço. A 

coleta das biópsias envolveu três diferentes períodos: pré-transplante (PRÉ) e pós- 

transplante 180 (D+180) e/ou 360 (D+360) dias. Logo após a coleta, o material foi 

previamente fixado em formalina tamponada a 10% e incluído em blocos de parafina, 

corretamente identificados.  

 O material foi seccionado, processado e analisado no Laboratório de Patologia 

Celular e Molecular da FMRP-USP, com colaboração da técnica Deisy Mara Silva e 

tendo a supervisão da docente responsável pelo laboratório, Profa. Dra. Leandra Náira 

Zambelli Ramalho.  

 

4.4. Imunohistoquímica  

 As porções da pele incluídas em parafina foram cortadas no micrótomo (LEICA 

RM2245), em secções de 4 µm de espessura e depositadas em lâminas de vidro, 

anteriormente tratadas (STARFROST®), para a execução das reações de 

imunohistoquímica. O material cortado e montado, foi mantido em estufa (60ºC) 

overnight para adesão deste à lâmina. Logo após, foi realizada a desparafinização do 

material em uma sequência de xilol por duas vezes de 10 minutos e desidratação em 

gradiente de álcool (95%, 90%, 80% e 70%) por 3 minutos. A recuperação antigênica 

ocorreu através da fervura dos cortes, em tampão citrato 0,1M pH 6.0, por 40 minutos 

na panela a vapor (90°C). Após recuperação, as lâminas foram postas em temperatura 

ambiente por 20 minutos e, em seguida, realizado o bloqueio da peroxidase endógena 

com peróxido de hidrogênio (Hidrogen Peroxidase Block, DHP-125, Spring 

Bioscience, EUA). Posteriormente, as lâminas foram lavadas em reagente TBST 

(TRIS-Buffered Saline 0.05 with Tween 20) por três vezes. Para bloqueio das ligações 

inespecíficas, o material foi incubado com Protein Block (DPB-125, Spring Bioscience, 

EUA) por 20 minutos. Logo após, procedeu-se a incubação com o anticorpo primário 

anti-human diluído em BSA 0,1% (albumina de soro bovino), para os seguintes mar- 
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cadores (tabela 1), em câmera úmida por 1 hora. 

 

 

 

 Realizada a incubação com anticorpo primário, foi feita a lavagem com TBST e 

adição de REVEAL Complement (DCMT-15, Spring Bioscience, EUA) - anticorpo 

secundário - por 10 minutos.  Em seguida, ocorreu a incubação do material por 15 

minutos em HRP Conjugate  (Horseradish peroxidase, DHRR-125, Spring Bioscience, 

EUA). A revelação da reação foi feita com crómogeno NOVARED™ (VECTOR®, SK-

4800, EUA). As lâminas foram contracoradas com Hematoxilina de Harris durante 40 

segundos e lavadas em água destiladaa. Em seguida, foram hidratadas em gradientes 

crescentes de álcool e diafinizadas em xilol, e então, montadas em meio permanente 

Permount/EUA.   

4.5. Coloração com Picrosirius Red 

 

As biópsias de pele incluídas em parafina foram cortadas no micrótomo (LEICA 

RM2245) em secções de 5 µm e colocadas em lâminas de vidro para proceder as 

reações de coloração com Picrosirius Red, que possibilita a visualização histológica 

 

Anticorpo Marca Clone Diluição 

Anti-MMP-1 
Santa Cruz 

Biotechnology 
sc-30069 1:100 

Anti-MMP-2 
Santa Cruz 

Biotechnology 
sc-13595 1:100 

Anti-MMP-3 
Santa Cruz 

Biotechnology 
sc-6839 1:100 

Anti-MMP-9 
Santa Cruz 

Biotechnology 
sc-6840 1:100 

Anti-TIMP-1 
Santa Cruz 

Biotechnology 
sc-21734 1:100 

Anti-α-SMA/ACTA2 Abnova MAB10482 1:100 

Anti-TGF-β R&D Systems MAB1835 1:100 
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Tabela 1: Anticorpos utilizados nas reações de imunohistoquímica 
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das fibras de colágeno I e III. O material foi mantido em estufa (60ºC) overnight para 

sua adesão à lâmina. Posteriormente, foi realizada a desparafinização do material em 

xilol por duas vezes de 10 minutos e, em seguida, a desidratação em gradiente de 

álcool (95%, 90%, 80% e 70%) por três minutos. Após a desparafinização e 

desidratação, procedeu-se a incubação dos cortes com a solução de PicroSirius Red 

Stain Kit (ABCAM®, ab150681) por 1 hora. Logo após, foram realizadas lavagens com 

água destilada e ácido acético (0.5%) por duas vezes. Ao final, os cortes foram 

hidratados em gradientes crescentes de álcool e diafinizados em xilol. Para a 

montagem das lâmina utilizou-se Permount/EUA.  

  

4.6. Coloração com Hematoxilina e Eosina  

 

As biópsias de pele incluídas em parafina foram cortadas no micrótomo (LEICA 

RM2245) em secções de 5 µm e colocadas em lâminas de vidro para proceder as 

reações de coloração com Hematoxilina e Eosina. O material foi mantido em estufa 

(60ºC) overnight para sua adesão à lâmina. Posteriormente, foi realizada a 

desparafinização do material em xilol por duas vezes de 10 minutos e, em seguida, a 

desidratação em gradiente de álcool (95%, 90%, 80% e 70%) por três minutos e 

lavado em água corrente. Logo após, os cortes foram incubados com Hematoxilina de 

Harris por 1 minuto e lavados novamente em água corrente. Foram adicionadas 3 

gotas de amoníaco à água para obter coloração azulada e incubou-se com Eosina por 

1 a 2 minutos. Ao final, os cortes foram hidratados em gradientes crescentes de álcool 

e diafinizados em xilol. Para a montagem das lâmina utilizou-se Permount/EUA.  

4.7. Análise de imagens 

 Para a observação microscópica utilizou-se o Sistema Confocal Carl Zeiss 

LSM710 Observer. A análise quantitativa dos resultados obtidos foi feita com o uso da 

ferramenta de software ImageJ (National Institutes of Health, EUA), com o pacote de 

plug-ins desenvolvido pela Universidade McMaster 

(http://www.macbiophotonics.ca/imagej, Ontario, Canada). O programa possui um 

modelo estatístico criado para detecção da coloração positiva em imagens de tecidos 

corados. Shu e colaboradores (2013), mostraram que o modelo estatístico construído  
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é baseado em histogramas que quantificam os pixels exibidos nas imagens reveladas 

e contra coradas.  

4.8. Dados clínicos 

 Os dados clínicos abaixo foram adquiridos nos prontuários médicos dos 

pacientes. Rotineiramente, estes dados são registrados pela equipe clínica que 

acompanha o paciente transplantado e encontram-se disponíveis para uso em 

pesquisa, mediante aprovação em comitê de ética.  

 Dados demográficos: sexo, raça, idade; 

 Forma da doença: esclerose sistêmica cutânea difusa (dcSSc);  

 Tempo (anos) entre o diagnóstico e o transplante; 

 Órgãos acometidos: pele, esôfago, rins e pulmões; 

 Resultados de avaliações funcionais: prova de função pulmonar e manometria 

de esôfago; 

 Presença ou ausência de autoanticorpos antinucleares; 

 Escore cutâneo de Rodnan modificado: quantificação clínica da fibrose da pele. 

 

 O envolvimento pulmonar foi avaliado por imagens de tomografia 

computadorizada (CT) de alta resolução, sem contraste, e prova de função pulmonar. 

As imagens de CT definem a presença ou ausência de doença pulmonar intersticial 

e, portanto, o diagnóstico de envolvimento pulmonar. A análise da função pulmonar 

incluiu valores da Capacidade Vital Forçada (CVF), em que se mede o volume forçado 

de ar expelido pelos pulmões após uma inspiração profunda máxima e medida da 

difusão de monóxido de carbono (DLCO). Essas medidas definem a gravidade e a 

evolução do envolvimento pulmonar. O envolvimento renal foi analisado pela presença 

ou ausência de crise renal esclerodérmica prévia ou proteinúria ( > 500mg), aumento 

de creatinina sérica ou hipertensão arterial na avaliação pré-transplante. A avaliação 

de envolvimento esofágico ocorreu por manometria, com avaliação de capacidade da 

contração muscular do esôfago, coordenação das contrações e pressão 

intraesofágica. A avaliação clínica do grau de comprometimento cutâneo baseou-se 

no valor do escore cutâneo de Rodnan modificado (mRSS) (Figura 3). Para isso, a 

superfície corporal do paciente é dividida em 17 áreas anatômicas pré-estabelecidas  
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e, através de palpação, um escore/valor de 0 a 3 é dado para cada área, de acordo 

com a espessura da pele (0 = normal, 1 = espessamento leve, 2 = espessamento 

moderado e 3 = espessamento intenso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Quantificação sérica de marcadores de fibrose  

Amostras de 10 mL de sangue periférico dos pacientes foram coletadas nos 

três diferentes períodos de seguimento - pré e pós-transplante (180 e 360 dias). 

Posteriormente, o soro (≅ 2mL) foi separado por centrifugação, identificado e 

armazenado em freezer -80oC no laboratório de Biotecnologia e Imunologia Celular, 

alocado na Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, FMRP/USP. Soro de indivíduos 

sadios (doadores de sangue voluntários do Centro Regional de Hemoterapia de 

Ribeirão Preto do HCFMRP-USP ou da comunidade científica) foram pareados com 

os pacientes em relação à idade e sexo. 

Casuística, pacientes e métodos 

Figura 3: Escore cutâneo de Rodnan modificado (mRSS) 

Figura 3: Escore cutâneo de Rodnan modificado (mRSS). A espessura da pele é avaliada 

em 17 partes anatômicas por meio do mRSS, com escore/valor entre 0 a 3. A pontuação 

máxima é de 51 pontos. Fonte: Disponível em: <http://reumatorj.com.br/> Acesso em: 25 de 

setembro de 2020.  

http://reumatorj.com.br/
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Onze moléculas relacionadas à fibrose e manutenção do tecido conjuntivo 

(MMP-1, MMP-3, MMP-12, MMP-13, COL1A1, COL4A1, TIMP-1, PDGF-AA, PDGF-

BB, FGF1 e S100A9) foram quantificadas no soro pela metodologia de multiplex 

(Magnetic Luminex Assay, R&D System Inc., Minnesota, EUA). Inicialmente, as 

moléculas de cada curva padrão foram reconstituídas em 250 μL de Calibrator Diluent 

RD6-52 e incubadas por 15 minutos sob leve agitação (150 rpm). Depois do processo 

de incubação, foram adicionados 100 μL de cada curva padrão e 100 μL de Calibrator 

Diluent RD6-52 (volume final de 1000 μL), constituindo assim, o ponto inicial da curva, 

a partir do qual foi realizada a diluição seriada (1:3). As micropartículas de captura 

foram diluídas em Diluent RD2-1 (500 μL de micropartículas e 5000 μL de RD2-1). Os 

anticorpos biotinilados também foram diluídos em RD2-1 (500 μL de anticorpos e 5000 

μL de diluente). A enzima estreptavidina-PE foi diluída em Wash Buffer (220 μL de 

estreptavidina e 5035 μL de tampão). As amostras foram diluídas de acordo com a 

recomendação do fabricante, para cada placa, em RD6-52.  

Em uma placa de 96 poços, foram pipetados 50 μL da curva padrão ou 50 μL 

de cada amostra e 50 μL das micropartículas. A placa foi incubada por 2 horas à 850 

rpm, em temperatura ambiente e protegida da luz. Posterior à incubação, a placa foi 

fixada em um magneto (de forma a permitir que as micropartículas magnéticas 

ficassem presas) para a realização de 3 lavagens com 100 μL de Wash Buffer. A placa 

foi então retirada do magneto e 50 μL de anticorpos biotinilados foram adicionados em 

cada poço. Novamente, a placa foi incubada por 1 horas à 850 rpm, em temperatura 

ambiente e protegida da luz. Em seguida, lavou-se a placa por 3 vezes com 100 μL 

de Wash Buffer e 50 μL de estreptavidina-PE foram adicionados em cada poço. A 

placa foi incubada mais uma vez, por 30 minutos à 850 rpm, em temperatura ambiente 

e protegida da luz. Procedeu-se então nova lavagem da placa, por 3 vezes com 100 

μL de Wash Buffer. Ao final, 100 μL de Wash Buffer foram adicionados em cada poço. 

A placa foi novamente incubada, por 2 minutos à 850 rpm.  

A leitura da placa foi realizada no aparelho Luminex (modelo Magpix System), 

no Laboratório de Análises de Biomarcadores por Multiplex, na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, sob colaboração da técnica Caroline 

Fontanari. 
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4.10. Análise estatística  

 As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 

versão 8.0.1 (GraphPad Software, Inc., CA, EUA). As variáveis encontram-se 

apresentadas como média e desvio-padrão e mediana e variabilidade. Todos os 

dados foram analisados quanto à distribuição gaussiana ou não-gaussiana antes da 

escolha do teste estatístico. Para comparação dos achados clínicos, histológicos e 

sorológicos foram utilizados os testes paramétricos, One-way ANOVA e t de Student, 

e os testes não-paramétricos de Wilcoxon e Kruskal-Wallis. As correlações foram 

calculadas pelo teste não-paramétrico de Spearman. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p valor menor que 5% (p < 0.05). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Parâmetros clínicos avaliados nos pacientes com esclerose sistêmica 

antes e após transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas 

Os dados clínicos referentes aos pacientes incluídos neste estudo foram 

obtidos a partir de prontuários clínicos registrados no HCFMRP/USP, nos períodos 

PRÉ (período pré-transplante), D+ (corresponde ao período pós-transplante, em dias) 

180 e D+360. Alguns dados encontram-se detalhados nas tabelas 2 e 3. 

 A idade média e o desvio padrão (±DP) dos pacientes deste estudo foi de 36 

(±9,9) anos, sendo 82% pertencentes ao sexo feminino. O tempo médio entre o 

diagnóstico e a realização do transplante foi de 3,3 (±3,1) anos.  

 

 

Paciente 

          

Sexo / Idade / Cor 
 
 

       
Tempo entre diagnóstico e 

transplante (anos) 

1 F / 41 / P 6 

2 M / 35 / P 1 

3 F / 44 / B 1 

4 F / 19 / B 1 

5 M / 44 / B 2 

6 F / 54 / B 5 

7 F / 32 / B 0,5 

8 F / 36 / B 5 

9 F / 59 / B 7 

10 F / 28 / B 1 

11 F / 41 / B 2 

12 F / 30 / B 2 

13 F / 40 / B 1 

14 F / 39 / B 2,5 

15 F / 41 / B 6 

16 M / 29 / B 0,5 

17 F / 29 / B 1 

18 M / 33 / B 1 

19 F / 27 / B 2 

20 F / 53 / B 7,5 

21 F / 43 / B 2 

22 F / 30 / B 4 

Resultados 

Tabela 2: Características clínico-demográficas dos pacientes com ES pré-transplante  
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23 M / 27 / B 2 

24 F / 41 / B 2 

25 F / 50 / B 1,2 

26 F / 35 / B 2 

27 F / 25 / B 8 

28 F / 33 / B 3 

29 F / 45 / B 5 

30 F / 16 / B 1 

31 F / 29 / B 5,5 

32 M / 45 / B 1 

33 F / 44 / P 10 

34 F / 49 / B 1,5 

35 F / 29 / B 1,5 

36 M / 21 / B 2 

37 F / 45 / B 2 

38 F / 49 / B 14 

39 F / 28 / B 11 

40 F / 33 / B 0,5 

41 F / 28 / B 1 

42 F / 29 / B 3,5 

43 M / 24 / B 2,5 

44 F / 28 / B 7 

F: feminino; M: masculino; B: branca; P: preta. 
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Paciente 

 
Forma 

da 
doença 

 
Envolvimento 

pulmonar 
(CT) 

 
CVF 

(capacidade 
vital forçada) 

 

 
Envolvimento 

esofágico 
(manometria) 

 
Envolvimento 

renal* 

 
 

Indicação ao 
transplante 

 
 

FAN (fator 
antinúcleo) 

 
 

Anti-Scl-70 

 
 

mRSS 

1 dcSSc Não 82 Sim Não  Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 >200 30 

2 dcSSc Sim 57 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 >200 50 

3 dcSSc Não 78 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

1:100 1,9 36 

4 dcSSc Sim 53 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 >200 29 

5 dcSSc Sim 63 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 147,4 29 

6 dcSSc Não 94 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 >200 26 

7 dcSSc Sim 74 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 >200 21 

8 dcSSc Sim 40 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:800 >200 26 

9 dcSSc Sim 52 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 >200 20 

10 dcSSc Sim 40 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 >200 24 

11 dcSSc Não 95 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

1:200 5,7 23 

          

Tabela 3: Características clínicas dos pacientes com ES pré-transplante 
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12 dcSSc Não 106 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 >200 32 

13 dcSSc Não 88 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 >200 27 

14 dcSSc Sim 59 Não Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 >200 12 

15 dcSSc Sim 62 Não avaliado Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:640 >200 24 

16 dcSSc Não 119 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 3,6 14 

17 dcSSc Não 94 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 143,1 41 

18 dcSSc Sim 85 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:640 >200 32 

19 dcSSc Sim 60 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

1:400 >200 12 

20 dcSSc Não 103 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 0 27 

21 dcSSc Sim 61 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

0 200 8 

22 dcSSc Sim 72 Sim Não Envolvimento 
pulmonar  

>1:800 >200 30 

23 dcSSc Sim Não avaliado Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 95,6 14 

24 dcSSc Sim 66 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:640 1,1 35 

25 dcSSc Não 86 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 Negativo 31 
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26 dcSSc Sim 54 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

1:400 >200 35 

27 dcSSc Sim Não avaliado Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:640 0,7 41 

28 dcSSc Sim 74 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:640 >200 27 

29 dcSSc Não 101 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

1:400 1,9 18 

30 dcSSc Sim 75 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

1:100 2,8 23 

31 dcSSc Não 96 Sim Não Envolvimento 
cutâneo 

>1:800 >200 24 

32 dcSSc Sim 75 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:800 >200 32 

33 dcSSc Sim 63 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 1,4 14 

34 dcSSc Sim 71 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:640 2,7 16 

35 dcSSc Sim 72 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

1:400 >200 11 

36 dcSSc Não 89 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:800 >200 26 

37 dcSSc Sim 60 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 82,9 12 
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38 dcSSc Sim 72 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

1:400 >200 18 

39 dcSSc Sim 36 Sim Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:800 2,4 25 

40 dcSSc Sim 89 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 199,7 16 

41 dcSSc Sim 56 Não avaliado Não Envolvimento 
pulmonar 

0 0 18 

42 dcSSc Sim 70 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

>1:800 1,9 28 

43 dcSSc Sim 76 Não Não Envolvimento 
pulmonar e 

cutâneo 

>1:800 0,3 23 

44 dcSSc Sim 64 Sim Não Envolvimento 
pulmonar 

1:400 78 14 

Resultados 

dcSSc: esclerose sistêmica cutânea difusa; CT: tomografia computadorizada de alta resolução dos pulmões; CVF: capacidade vital forçada (% do valor predito), * crise renal 

esclerodérmica prévia ou proteinúria > 500mg na avaliação pré-transplante; mRRS: escore cutâneo de Rodnan modificado. 
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A função pulmonar, avaliada pela capacidade vital forçada (CVF) no grupo de 

pacientes deste estudo, não se alterou após o TACTH (Figura 4). Os níveis de CVF 

permaneceram estáveis durante todo o seguimento (72,79 ± 19,98% no período PRÉ, 

versus 75,21 ± 13,58% no período D+360).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Avaliação da função pulmonar dos pacientes com ES tratados com TACTH 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Capacidade vital forçada (CVF). Box-plot: as extremidades das caixas indicam o 25º e o 75º 

percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do 

menor ao maior valor. Os grupos foram comparados de forma não-pareada com o teste one-

way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações; distribuição gaussiana dos 

dados. PRÉ: período pré-transplante; D+: corresponde ao período pós-transplante, em dias. 

PRÉ n = 42, D+180 n = 36, D+360 n = 34.   
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Em relação à fibrose clínica da pele, avaliada pelo mRSS, houve significativa 

melhora, com redução do mRSS nos períodos D+180 e D+360 em relação aos valores 

PRÉ-transplante (24 ± 9 no período PRÉ, versus 17 ± 8 no período D+180, versus 16 

± 9 no período D+360) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram também coletadas, a partir dos prontuários clínicos dos pacientes, 

titulações séricas de autoanticorpos para o fator antinúcleo (FAN) e anti-DNA 

topoisomerase I (anti-Scl-70). 

Houve redução significativa dos títulos de FAN no período D+360 comparado 

ao período PRÉ (Figura 6 A). Já os títulos de anti-Scl-70 não apresentaram alterações 

nos pacientes nos diferentes períodos analisados (Figura 6 B). 

 

 

 

Resultados 

Figura 5: Avaliação clínica do comprometimento cutâneo através do mRSS nos 

pacientes com ES tratados com TACTH  

 

 

 

 

 

 

Escore cutâneo de Rodnan modificado (mRSS). Box-plot: as extremidades das caixas 

indicam o 25º e o 75º percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de 

erro se estendem do menor ao maior valor. Os grupos foram comparados de forma pareada 

com o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações; distribuição 

gaussiana dos dados, n = 42. (****) p<0.0001 
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Figura 6: Titulações séricas de autoanticorpos FAN e anti-Scl-70 dos pacientes com ES 

tratados com TACTH  

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Média ± DP da análise das titulações sérias de autoanticorpos dos pacientes com ES submetidos 

ao TACTH (PRÉ, D+180 e D+360). (A) FAN – PRÉ n = 44, D+180 n = 39, D+360 n = 39; (B) Anti-

Scl-70 – PRÉ n = 43, D+180 n = 37, D+360 n = 36. Para o FAN considerou-se o título do padrão 

mais forte, bem como para anti-Scl-70 (em que foi considerado o limite máximo de titulação do 

teste). Os grupos foram comparados de forma não-pareada. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e 

pós-teste de Dunn para múltiplas comparações; distribuição não-gaussiana dos dados. (*) p<0.05.   
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5.2. Análise histológica da fibrose em biópsias de pele de pacientes com 

esclerose sistêmica submetidos a transplante autólogo de células-tronco 

hematopoéticas 

Para este estudo, encontravam-se disponíveis amostras de pele de 41 

pacientes. Embora todas as amostras tenham sido utilizadas para coloração e 

imunohistoquímica, houve variação no número de fragmentos de tecido efetivamente 

disponíveis para análise, por questões principalmente técnicas (cortes inviáveis, 

descolamento e artefatos de técnica). 

Em função da menor disponibilidade de biópsias de pele no período D+180, 

decidimos considerar para as análises histológicas, o período PÓS-transplante (que 

compreende as amostras de pele colhidas nos períodos D+180 ou D+360). Caso um 

mesmo paciente apresentasse amostras de ambos os períodos PÓS-transplante, 

calculava-se o valor médio dos dois períodos.  

Observamos que a espessura da pele (Figura 7) - avaliada pela coloração com 

Hematoxilina e Eosina (H&E) -  e a densidade de colágeno (Figura 8) - analisada pela 

coloração com Picrosirius Red, que permite a verificação das fibras de colágeno, 

principalmente as fibras do tipo I e do tipo III - diminuíram significativamente após o 

transplante.  

  

Resultados 
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Figura 7: Espessura da pele por coloração Hematoxilina e Eosina (H&E) em biópsias de 

pele de pacientes com ES PRÉ e PÓS-TACTH  

 

 

 

 

 

A 

B 

(A) Média ± DP da análise da espessura da pele (µm) pela coloração H&E em amostras de pele 

de pacientes com ES submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada 

pelo teste t; distribuição gaussiana dos dados; n = 27 (****) p<0.0001 Fotomicrografias 

representativas da espessura da pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 180 dias (C) após 

TACTH. Ampliação original × 5 
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A seguir, encontram-se os resultados que representam a análise de moléculas 

relacionadas ao fenótipo fibrótico ou remodelamento do tecido conjuntivo na ES, 

através da técnica de imunohistoquímica.  

As principais enzimas envolvidas na degradação e no remodelamento de 

componentes da matriz extracelular (ECM) no tecido conjuntivo são as 

metaloproteinases (MMPs).  Anormalidades no padrão de expressão destas proteínas 

 

Resultados 

Figura 8: Densidade de colágeno pela coloração com Picrosirius Red em biópsias de pele 

de pacientes com ES PRÉ e PÓS-TACTH  

 

 

 

 

 

(A) Média ± DP da análise da densidade de colágeno através da coloração com Picrosirius Red em 

amostras de pele de pacientes com ES submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma 

pareada pelo teste t; distribuição gaussiana dos dados; n = 26 (*) p<0.05. Fotomicrografias 

representativas da densidade de colágeno na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 360 dias (C) 

após TACTH. Ampliação original × 5 
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e dos inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs) - um dos principais fatores 

responsáveis pela regulação da atividade das MMPs - são propostas como fator-

chave no desenvolvimento da fibrose na doença (PENG et al., 2012).  

Observamos que houve aumento da expressão de MMPs (MMP-1, MMP-2, 

MMP-3 e MMP-9) (Figuras 9, 10, 11 e 12) e de TIMP-1 (Figura 13) nas amostras de 

pele dos pacientes deste estudo após o TACTH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Média ± DP da análise da expressão de MMP-1 em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste t; distribuição 

gaussiana dos dados; n = 18 (**) p<0.01. Fotomicrografias representativas da expressão de MMP-

1 por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 360 dias (C) após TACTH. 

Ampliação original × 5  

 

Figura 9: Expressão de MMP-1 em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  

A 

B C 
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Figura 10: Expressão de MMP-2 em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  
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B 

(A) Média ± DP da análise da expressão de MMP-2 em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste de Wilcoxon; 

distribuição não-gaussiana dos dados; n = 28 (***) p<0.001. Fotomicrografias representativas da 

expressão de MMP-2 por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 180 dias 

(C) após TACTH. Ampliação original × 5 
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Resultados 

Figura 11: Expressão de MMP-3 em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  

 

 

 

 

A 

B C 

(A) Média ± DP da análise da expressão de MMP-3 em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste de Wilcoxon; 

distribuição não-gaussiana dos dados; n = 18 (****) p<0.0001. Fotomicrografias representativas da 

expressão de MMP-3 por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 360 dias 

(C) após TACTH. Ampliação original × 5 
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Resultados 

Figura 12: Expressão de MMP-9 em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  

 

 

 

 

 

(A) Média ± DP da análise da expressão de MMP-9 em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste de Wilcoxon; 

distribuição não-gaussiana dos dados; n = 18 (****) p<0.0001. Fotomicrografias representativas da 

expressão de MMP-9 por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 360 dias 

(C) após TACTH. Ampliação original × 5 
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Também avaliamos a expressão de α-SMA (actina–alfa de músculo liso), um 

marcador de miofibroblastos. Os miofibroblastos são fibroblastos atípicos, 

caracterizados pelo fenótipo ativado. É o principal tipo celular envolvido na produção 

excessiva de ECM na ES - sendo uma célula efetora na patogênese da doença 

(MANETTI; GUIDUCCI; MATUCCI-CERINIC, 2011). Observamos que a expressão de 

α-SMA nas biópsias de pele dos pacientes com ES não se altera PÓS-TACTH (Figura 

14).   

Resultados 

(A) Média ± DP da análise da expressão de TIMP-1 em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste de Wilcoxon; 

distribuição não-gaussiana dos dados; n = 30 (*) p<0.05. Fotomicrografias representativas da 

expressão de TIMP-1 por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 360 dias 

(C) após TACTH. Ampliação original × 5 

 

Figura 13: Expressão de TIMP-1 em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  

 

A 

B C 
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Por fim, verificamos nas biópsias de pele dos pacientes, a expressão de TGF-

β, citocina que possui papel-chave para o estabelecimento e desenvolvimento da 

fibrose na ES e que, dentre outras funções, induz fibroblastos a produzirem 

excessivas quantidades de ECM (MAJEWSKI et al., 2019) Vimos que a expressão de 

TGF-β na pele dos pacientes com ES não se altera PÓS-TACTH (Figura 15).   

Figura 14: Expressão de α-SMA em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  

 

 

 

 

 

Resultados 

A 

(A) Média ± DP da análise da expressão de α-SMA em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste de Wilcoxon; 

distribuição não-gaussiana dos dados; n = 23. Fotomicrografias representativas da expressão de 

α-SMA por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 180 dias (C) após 

TACTH. Ampliação original × 5 
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5.3. Expressão dos marcadores histológicos de fibrose de acordo com o 

grau de comprometimento cutâneo (escore cutâneo de Rodnan 

modificado)  

Nos pacientes deste estudo, o valor mínimo e máximo referente ao mRSS no 

período PRÉ-TACTH, foi de 8 e 50 respectivamente, com mediana igual a 24. A fim 

(A) Média ± DP da análise da expressão de TGF-β em amostras de pele de pacientes com ES 

submetidos ao TACTH. Os grupos foram comparados de forma pareada pelo teste de Wilcoxon; 

distribuição não-gaussiana dos dados; n = 23. Fotomicrografias representativas da expressão de 

TGF-β por imunohistoquímica na pele de um paciente coletadas PRÉ (B) e 360 dias (C) após 

TACTH. Ampliação original × 5  

 

 

 

 

Figura 15: Expressão de TGF-β em biópsias de pele de pacientes com ES por 

imunohistoquímica PRÉ e PÓS-TACTH  

 

 

 

 

 

Resultados 

A 

B C 
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de estabelecer se os marcadores relacionados à fibrose e remodelamento do tecido 

conjuntivo na pele apresentavam associação com a gravidade do envolvimento 

cutâneo, os pacientes foram retrospectivamente divididos em dois grupos, sendo 

separados pela mediana do mRSS PRÉ. Com isso, constituíram-se os seguintes 

grupos: grupo mRSS ≤ 24 (n = 21) e grupo mRSS > 24 (n = 20). Desta forma, 

buscamos entender a dinâmica de expressão dos marcadores no decorrer do período 

de tratamento nos dois grupos de pacientes: com menor ou maior comprometimento 

cutâneo, comparando-os.  

Primeiramente, avaliamos se os grupos eram diferentes quanto à expressão de 

cada marcador já no período PRÉ-transplante. Observamos que nenhum dos 

marcadores avaliados foi diferente entre os grupos neste período (Apêndice 1).  

Também comparamos os grupos no período PÓS-transplante, para cada 

marcador. Somente MMP-1 e MMP-3, apresentaram maiores níveis de expressão no 

período PÓS no grupo de pacientes com maior comprometimento cutâneo: grupo 

mRSS > 24 (Figuras 16 e 17). Os demais marcadores não se apresentaram diferentes 

entre os grupos (Apêndice 1).  

  Figura 16: Expressão de MMP-1 na pele entre os grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 

ou mRSS > 24 PRÉ e PÓS-transplante 
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5.4. Expressão dos marcadores histológicos de fibrose de acordo com tempo 

de doença 

Nos pacientes deste estudo, o valor mínimo e máximo, referente ao tempo de 

doença (diferença entre diagnóstico e transplante) no período PRÉ-TACTH, foi de 0,5 

e 14 anos, respectivamente, com mediana igual a 2 anos. De modo a entender se os 

marcadores histológicos de fibrose possuíam relação com o tempo de doença, os 

pacientes foram retrospectivamente divididos em dois grupos, de acordo com a 

mediana do tempo de doença. Desta forma, constituíram-se os seguintes grupos:  

 

Resultados 

Expressão de MMP-1 na pele entre grupos de pacientes com menor ou maior grau de 

envolvimento cutâneo PRÉ e PÓS-transplante. Box-plot: as extremidades das caixas 

indicam o 25º e o 75º percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de 

erro se estendem do menor ao maior valor. Os grupos foram comparados de forma não-

pareada com o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações; 

distribuição gaussiana dos dados; (*) p<0.05. Rodnan ≤ 24 PRÉ e PÓS n = 9; Rodnan > 24 

PRÉ e PÓS n = 9.  

  

 

 

 

 

Figura 17: Expressão de MMP-3 na pele entre os grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 

ou mRSS > 24 PRÉ e PÓS-transplante 

 

 

 

 

 

 

 

Expressão de MMP-3 na pele entre grupos de pacientes com menor ou maior grau de 

envolvimento cutâneo PRÉ e PÓS-transplante. Box-plot: as extremidades das caixas 

indicam o 25º e o 75º percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de 

erro se estendem do menor ao maior valor. Os grupos foram comparados de forma não-

pareada com o teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn para múltiplas comparações; 

distribuição não-gaussiana dos dados; (*) p<0.05. Rodnan ≤ 24 PRÉ e PÓS n = 9; Rodnan > 

24 PRÉ e PÓS n = 9.  
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grupo tempo de doença ≤ 2 anos (n = 24) e grupo tempo de doença > 2 anos (n = 17). 

Assim, buscamos entender, comparativamente, a dinâmica de expressão dos 

marcadores no decorrer do período de tratamento nos dois grupos de pacientes: com 

menos ou mais tempo de doença. 

Nas análises de diferenças de expressão dos marcadores ainda no período 

PRÉ-transplante, observamos que não havia diferença entre os grupos para nenhum 

dos marcadores. Quando comparamos os grupos no período PÓS-transplante, para 

cada marcador, também não houve diferença entre os grupos (Apêndice 2). 

5.5. Correlações entre os marcadores histológicos de fibrose 

Buscamos investigar se os 8 marcadores histológicos avaliados neste estudo 

se correlacionavam. Para isso, foram criadas matrizes de correlação (baseadas no 

teste não-paramétrico de Spearman) entre os respectivos valores de 

expressão/morfometria/coloração de cada marcador. Separamos as análises 

conforme os diferentes períodos de seguimentos PRÉ (Figura 18 A) e PÓS-TACTH 

(Figura 18 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Figura 18: Matrizes de correlação dos marcadores histológicos de fibrose em pacientes com 

ES nos períodos PRÉ (A) e PÓS-TACTH (B) 
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5.6. Correlação entre mudanças nos marcadores histológicos de fibrose com 

mudanças no escore de comprometimento cutâneo (escore cutâneo de 

Rodnan modificado)  

Dentro do contexto de tratamento, procuramos entender se mudanças (delta) 

nos valores de mRSS, entre os diferentes períodos do TACTH (de pré para pós-

transplante), poderiam se correlacionar com as mudanças (delta) nos valores de 

expressão dos marcadores histológicos de fibrose. Encontramos correlação 

significativa entre a mudança nos valores de mRSS (ΔmRSS) e a mudança nos 

valores de expressão do marcador TIMP-1 (ΔTIMP-1) e nos valores de intensidade na 

coloração por Picrosirius Red (Δ Picrosirius) (Tabela 4).  

 

B 

Matrizes de correlação dos marcadores histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH. 

(A) Matriz de correlação dos pacientes no período PRÉ-TACTH; (B) Matriz de correlação dos pacientes no 

período PÓS-TACTH. As matrizes informam visualmente o valor de correlação (r) dos marcadores 

envolvidos neste estudo que se correlacionam. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman. Valores 

de p encontram-se no Apêndice A. 
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Correlação 

(Spearman) 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-1 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-2 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-3 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-9 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔTIMP-1 

 

ΔmRSS 

vs 

Δα-SMA 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔH&E 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔPicrosirius 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔTGF-β 

 

r 

 

 

0,2227 

 

0,3320 

 

-0,0366 

 

0,3186 

 

0,4550 

 

-0,0886 

 

0,1784 

 

0,4822 

 

0,0819 

95 % intervalo  

de confiança 

 

-0,2863 a 

0,6337 

-0,0667 a 

0,6393 

-0,0563 a 

0,4447 

-0,1742 a 

0,6838 

0,1158 a 

0,6992 

-0,4350 a 

0,2806 

-0,2050 a 

0,3454 

0,1294 a 

0,7267 

-0,2970 a  

0,4386 

p valor 

 

0.374 0.096 0.885 0.1976 0.0089 0.6415 0.3454 0.0081 0.6670 

p valor  

(resumido) 

ns ns ns ns ** ns ns ** ns 

Resultados 

Tabela 4: Correlações entre marcadores histológicos de fibrose e escore cutâneo de Rodnan modificado (mRSS) 
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5.7. Quantificação dos níveis séricos de marcadores de fibrose 

A quantificação dos níveis séricos - em amostras disponíveis de todos os 

seguimentos de 27 pacientes deste estudo – de 11 moléculas relacionadas à fibrose 

e manutenção do tecido conjuntivo foi realizada por multiplex (Magnetic Luminex 

Assay, R&D System Inc., Minnesota, EUA). Os níveis de algumas das moléculas 

avaliadas no soro se alteraram após o transplante - MMP-1, MMP-3, TIMP-1, COL1A1, 

COL4A1, PDGF-AA, PDGF-BB e S100A9 - enquanto outras permaneceram estáveis 

- MMP-12, MMP-13 e FGF1 – (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19: Níveis séricos dos marcadores de fibrose em pacientes com ES 

submetidos ao TACTH 
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Também foram quantificados os níveis séricos das 11 moléculas aqui descritas, 

em amostras de indivíduos sadios para comparação com os pacientes com ES 

submetidos ao TACTH (Figura 20). Os níveis séricos de COL4A1 foram maiores nos 

períodos PRÉ e D+180 dos pacientes com quando comparados aos indivíduos sadios, 

normalizando no D+360 (Figura 20 C). Já PDGF-AA apresentou menores níveis nos 

pacientes nos períodos PRÉ, D+180 e D+360, comparados aos indivíduos sadios 

(Figura 20 A). De forma similar, PDGF-BB também apresentou menores níveis nos 

pacientes nos períodos D+180 e D+360 em relação aos indivíduos sadios (Figura 20 

B).  

As concentrações séricas das demais moléculas (MMP-1, MMP-3, MMP-12, 

MMP-13, TIMP-1, COL1A1, S100A9 e FGF1) não diferiram entre os pacientes e 

indivíduos sadios (Apêndice 3).  

 

  

 

Média ± DP da análise dos níveis séricos de marcadores de fibrose avaliados por multiplex em 

pacientes com ES submetidos ao TACTH (PRÉ, D+180 e D+360). (A) MMP-1, (B) MMP-3, (C) MMP-

12, (D) MMP-13, (E) TIMP-1, (F) COL1A1, (G) COL4A1, (H) PDGF-AA, (I) PDGF-BB, (J) FGF-1, (K) 

S100A9, n = 27. Os três grupos foram comparados de forma pareada. Utilizou-se o teste one-way 

ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações quando os dados apresentavam distribuição 

gaussiana; e o teste de Friedman e pós-teste de Dunn para múltiplas comparações quando havia 

distribuição não-gaussiana dos dados. (*) p<0.05; (**) p<0.01; (***) p<0.001. 
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5.8. Expressão dos marcadores séricos de fibrose de acordo com o grau de 

comprometimento cutâneo (escore cutâneo de Rodnan modificado) 

Nos pacientes deste estudo o valor mínimo e máximo referente ao mRSS no 

período PRÉ-TACTH, foi de 8 e 50 respectivamente, com mediana igual a 24. A fim 

de estabelecer se os marcadores séricos de fibrose apresentavam associação com a 

gravidade do envolvimento cutâneo, os 27 pacientes foram retrospectivamente 

divididos em dois grupos, separados pela mediana do mRSS PRÉ. Com isso, 

constituíram-se os seguintes grupos: grupo mRSS ≤ 24 (n=15) e grupo mRSS > 24  

Figura 20: Níveis séricos dos marcadores de fibrose em indivíduos sadios e 

pacientes com ES submetidos ao TACTH 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

Mediana e variabilidade da análise dos níveis séricos de marcadores de fibrose avaliados por 

multiplex em indivíduos sadios e pacientes com ES submetidos ao TACTH (PRÉ, D+180 e D+360). 

(A) PDGF-AA, (B) PDGF-BB, (C) COL4A1; controle/indivíduos sadios, n = 9; pacientes, n= 27. Os 

grupos foram comparados de forma não-pareada. Utilizou-se o teste one-way ANOVA e pós-teste 

de Tukey para múltiplas comparações quando os dados apresentavam distribuição gaussiana; e o 

teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn para múltiplas comparações quando havia distribuição 

não-gaussiana dos dados. (*) p<0.05; (**) p<0.01; (***) p<0.001; (****) p<0.0001. 
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(n=12). Desta forma, buscamos entender a dinâmica de expressão dos marcadores 

no decorrer do período de tratamento nos dois grupos de pacientes: com menor ou 

maior comprometimento cutâneo, comparando-os.  

Inicialmente, buscamos avaliar se havia diferença nos níveis séricos dos 

marcadores já no período PRÉ-transplante entre os grupos. Observamos que a 

maioria dos marcadores avaliados não era diferente entre os grupos quanto aos seus 

níveis séricos no período PRÉ-transplante. A exceção foi COL4A1, que apresentou-

se em maiores níveis no grupo de pacientes com mRSS > 24 (Apêndice 4). Os dados 

com os níveis séricos de cada marcador por grupo no período PRÉ encontram-se 

detalhados na tabela 5.  

Tabela 5: Níveis séricos dos marcadores de fibrose no período pré-transplante, nos 

respectivos grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 ou > 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerando-se todos os períodos de seguimento dos pacientes, as 

moléculas MMP-3, MMP-13, MMP-12 e FGF-1 apresentaram maiores níveis séricos 

no grupo de mRSS ≤ 24 do que no grupo > 24 (Figuras 21, 22, 23 e 24). As demais 

moléculas (MMP-1, COL1A1, COL4A1, TIMP-1, PDGF-BB, PDGF-AA e S100A9), não  

Marcador mRSS ≤ 24 

Mediana (Min-Max)  

mRSS > 24 

Mediana (Min-Max) 
p valor  

MMP-1 1623 (1021-5492) 2495 (905,6-6762) ns 

MMP-3 9298 (2894-44230) 5706 (2748-9622) ns 

MMP-13 373,2 (265,6-1158) 337,9 (234-525,7) ns 

MMP-12 215,3 (77,04-428,7) 171,1 (77,04-284) ns 

S100A9 404,5 (57,66-8108) 706,8 (302,2-12656) ns 

COL4A1 464,6 (228,1-832,9) 696,8 (289,8-1493) 0.018 

FGF-1 33,64 (16,26-95,18) 24,78 (15,08-125,3) ns 

PDGF-BB 3987 (94,5-7921) 4458 (81,50-22186) ns 

COL1A1 14132 (244-48635) 16453 (244-40266) ns 

PDGF-AA 3165 (54,50-5118) 3276 (49-5297) ns 

TIMP-1 137500 (2066-267350) 162375 (1147-257050) ns 

Min: Mínimo; Máx: Máximo; ns: não significativo; p valor: referente às análises não-pareadas 

entre os grupos, utilizando o teste t (quando distribuição gaussiana dos dados) ou o teste de 

Mann-Whitney (quando distribuição não-gaussiana dos dados). 
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se apresentaram diferentes entre os grupos (Apêndice 5). 

 

 

   

  

Figura 21: Níveis séricos de MMP-3 nos grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 ou > 

24 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-3 no grupo de pacientes com mRSS ≤ 24, nos períodos PRÉ, 

D+180 e D+360, n=15. (B) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-3 no grupo de pacientes com mRSS > 

24, nos períodos PRÉ, D+180 e D+360, n=12. (C) Valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos 

de pacientes (mRSS ≤ 24 ou > 24).  Para representação da AUC, foi calculada a área total do pico (total 

peak area) média de cada grupo. A comparação dos resultados foi feita com o teste t não-pareado; 

distribuição gaussiana. (**) p<0.01 
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Figura 22: Níveis séricos de MMP-13 nos grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 ou > 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

(A) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-13 no grupo de pacientes com mRSS ≤ 24, nos períodos PRÉ, 

D+180 e D+360, n=15. (B) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-13 no grupo de pacientes com mRSS > 

24, nos períodos PRÉ, D+180 e D+360, n=12. (C) Valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos 

de pacientes (mRSS ≤ 24 ou > 24).  Para representação da AUC, foi calculada a área total do pico (total 

peak area) média de cada grupo. A comparação dos resultados foi feita com o teste de Mann-Whitney não-

pareado, distribuição não-gaussiana. (**) p<0.01 
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C 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 23: Níveis séricos de MMP-12 nos grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 ou > 

24 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-12 no grupo de pacientes com mRSS ≤ 24, nos períodos PRÉ, 

D+180 e D+360, n=15. (B) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-12 no grupo de pacientes com mRSS > 

24, nos períodos PRÉ, D+180 e D+360, n=12. (C) Valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos 

de pacientes (mRSS ≤ 24 ou > 24).  Para representação da AUC, foi calculada a área total do pico (total 

peak area) média de cada grupo. A comparação dos resultados foi feita com o teste de Mann-Whitney não-

pareado, distribuição não-gaussiana. (**) p<0.01 
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Também avaliamos as curvas individuais de cada grupo, por marcador, durante 

todos os seguimentos dos pacientes. Foram encontradas diferenças nos marcadores 

S100A9, PDGF-BB e PDGF-AA no grupo mRSS > 24 e, em COL1A1, no grupo mRSS 

≤ 24 (Apêndice 6).   

 

Resultados 

(A) Média ± DP dos níveis séricos de FGF-1 no grupo de pacientes com mRSS ≤ 24, nos períodos PRÉ, 

D+180 e D+360, n=15. (B) Média ± DP dos níveis séricos de FGF-1 no grupo de pacientes com mRSS > 24, 

nos períodos PRÉ, D+180 e D+360, n=12. (C) Valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos de 

pacientes (mRSS ≤ 24 ou > 24).  Para representação da AUC, foi calculada a área total do pico (total peak 

area) média de cada grupo. A comparação dos resultados foi feita com o teste de Mann-Whitney não-

pareado, distribuição não-gaussiana. (*) p<0.05 

Figura 24: Níveis séricos de FGF-1 nos grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 ou > 

24 
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5.9. Expressão dos marcadores séricos de fibrose de acordo com o tempo de 

doença  

Nos pacientes deste estudo, o valor mínimo e máximo, referente ao tempo de 

doença (diferença entre diagnóstico e transplante) no período PRÉ-TACTH, foi de 0,5 

e 14 anos respectivamente, com mediana igual a 2 anos. De modo a entender se os 

marcadores séricos de fibrose possuíam relação com o tempo de doença, os 27 

pacientes foram retrospectivamente divididos em dois grupos, sendo separados pela 

mediana do tempo de doença. Desta forma, constituíram-se os seguintes grupos: 

grupo tempo de doença ≤ 2 anos (n=18) e grupo tempo de doença > 2 anos (n=9). 

Assim, buscamos entender, comparativamente, a dinâmica de expressão dos 

marcadores no decorrer do período de tratamento nos dois grupos de pacientes: com 

menos ou mais tempo de doença. 

Nas análises iniciais de diferenças nos níveis séricos dos marcadores ainda no 

período PRÉ-transplante, observamos que nenhum dos marcadores avaliados 

apresentava-se diferente entre os grupos. Os dados referentes ao período PRÉ-

transplante com os níveis séricos de cada marcador por grupo e as análises dos níveis 

entre os grupos neste período encontram-se descritos no Apêndice 7. 

Considerando todos os períodos de seguimento dos pacientes, para cada uma 

das moléculas analisadas, somente MMP-1 apresentou diferença na curva dos níveis 

séricos médios, sendo esta maior no grupo de pacientes com mais tempo de doença 

(> 2 anos) (Figura 25). O restante das moléculas não apresentou-se diferente entre 

os grupos (Apêndice 8). 
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Nas análises das curvas individuais de cada grupo, por marcador, durante 

todos os seguimentos dos pacientes, foram encontradas diferenças nos marcadores 

MMP-1, S100A9 e COL1A1 no grupo com menor tempo de doença (Apêndice 9).   

 

 

 

 

Figura 25: Níveis séricos de MMP-1 nos grupos de pacientes com tempo de doença 

≤ 2 ou > 2 anos 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-1 no grupo de pacientes com tempo de doença ≤ 2 anos, nos 

períodos PRÉ, D+180 e D+360, n=18. (B) Média ± DP dos níveis séricos de MMP-1 no grupo de pacientes 

com tempo de doença > 2 anos, n=9. (C) Valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos de 

pacientes (tempo de doença ≤ 2 ou > 2 anos).  Para representação da AUC, foi calculada a área total do 

pico (total peak area) média de cada grupo. A comparação dos resultados foi feita com o teste de Mann-

Whitney não-pareado, distribuição não-gaussiana. (*) p<0.05 
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5.10. Correlações entre os marcadores séricos de fibrose  

 Buscamos investigar se os 11 marcadores séricos avaliados neste estudo se 

correlacionavam. Para isso, foram criadas matrizes de correlação (baseadas no teste 

não-paramétrico de Spearman) entre os níveis séricos de cada marcador. Analisamos 

os níveis séricos dos marcadores nos indivíduos sadios (controles) (Figura 26 A) e 

nos pacientes, separados conforme os diferentes períodos de seguimentos PRÉ 

(Figura 26 B) e PÓS-TACTH – D+180 (Figura 26 C) e D+360 (Figura 26 D). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 26: Matrizes de correlação dos marcadores séricos de fibrose em indivíduos 

sadios e dos 3 seguimentos dos pacientes com ES submetidos ao TACTH 
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C 

D 

Matrizes de correlação dos marcadores séricos de fibrose em indivíduos sadios e dos 3 seguimentos (PRÉ, 

D+180 e D+360) dos pacientes com ES submetidos ao TACTH. (A) Matriz de correlação em indivíduos 

sadios, n =9; (B) Matriz de correlação dos pacientes no período PRÉ, n=27; (C) Matriz de correlação dos 

pacientes no período D+180, n=27; (D) Matriz de correlação dos pacientes no período D+360, n=27. As 

matrizes informam visualmente o valor de correlação (r) das moléculas envolvidas neste estudo que se 

correlacionavam. Para as correlações utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman. Valores de p 

encontram-se no Apêndice B. 
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5.11. Correlação entre mudanças nos marcadores séricos de fibrose com mudanças no escore de 

comprometimento cutâneo (escore cutâneo de Rodnan modificado) 

Dentro do âmbito de tratamento, comparando pré e pós-transplante, buscamos compreender se as mudanças (deltas) nos 

valores de mRSS, poderiam se correlacionar com mudanças (deltas) nos níveis séricos dos marcadores de fibrose. Encontramos 

correlação significativa entre a mudança nos valores de mRSS (ΔmRSS) e a mudança nos níveis séricos dos marcadores MMP-1 

(ΔMMP-1), S100A9 (ΔS100A9), PDGF-BB (ΔPDGF-BB), COL1A1 (ΔCOL1A1) e PDGF-AA (ΔPDGF-AA) após o transplante (Tabela 6). 

   

 

Correlação 

(Spearman) 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-3 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-1 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-13 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔMMP-12 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔS100A9 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔCOL4A1 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔFGF-1 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔPDGF-

BB 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔCOL1A1 

 

ΔmRSS 

vs 

ΔPDGF-

AA 

 

ΔmRSS 

vs  

ΔTIMP-1 

r 

 

-0,2619 0,6051 -0,2353 0,1097 0,4913 -0,1657 -0,0446 0,3115 -0,3529 0,4701 0,1948 

95 % 

intervalo  

de confiança 

-0,5197 a 

0,0395 

0,3744 a 

0,7653 

-0,4987 a 

0,0677 

-0,1951 a 

0,3951 

0,2261 a 

0,6888 

-0,4423 a 

0,1395 

-0,3385 a 

0,2572 

0,0145 a 

0,5580 

-0,5892 a -

0,0609 

0,1998 a 

0,6740 

-0,1099 a 

0,4661 

p valor 0.079 0.00001 0.115 0.468 0.001 0.271 0.768 0.035 0.016 0.001 0.194 

p valor  

(resumido) 
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Tabela 6: Correlações entre marcadores séricos de fibrose e escore cutâneo de Rodnan modificado 
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5.12. Correlações entre os marcadores séricos e os marcadores 

histológicos de fibrose  

 Por fim, investigamos se os marcadores séricos e histológicos, que se repetiam 

tanto na pele quanto no soro (MMP-1, MMP-3, TIMP-1 e COL4A1/COL1A1/Picrosirius 

Red), se correlacionavam. Para isso, foram criadas matrizes de correlação (baseadas 

no teste não-paramétrico de Spearman) entre os valores séricos e histológicos de 

cada marcador. Realizamos as correlações nos pacientes, separados conforme os 

diferentes períodos de seguimentos: PRÉ (Figura 27 A) e PÓS-TACTH (Figura 27 

B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Resultados 

Figura 27: Matrizes de correlação entre os marcadores séricos e histológicos de 

fibrose em pacientes com ES nos períodos PRÉ (A) e PÓS-TACTH (B) 
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Matrizes de correlação dos marcadores séricos e histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos 

ao TACTH. (A) Matriz de correlação dos pacientes no período PRÉ-TACTH; (B) Matriz de correlação dos 

pacientes no período PÓS-TACTH. As matrizes informam visualmente o valor de correlação (r) dos 

marcadores envolvidos neste estudo que se correlacionavam. Para as correlações utilizou-se o teste não-

paramétrico de Spearman. Valores de p encontram-se no Apêndice C. 
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6. DISCUSSÃO 

Nos últimos 20 anos, o TACTH se desenvolveu como uma alternativa 

terapêutica para DAIs com formas graves e refratárias às terapias convencionais, 

como a ES (DEL PAPA et al., 2018). Desde a primeira série de estudos que relata a 

viabilidade e eficácia terapêutica do transplante na doença (EYRAUD et al., 2018), 

diversos ensaios clínicos têm fornecido evidências da superioridade do TACTH em 

relação aos tratamentos convencionais (DEL PAPA et al., 2018). Pacientes com ES 

submetidos ao TACTH apresentam melhora clínica, maior qualidade de vida (BURT; 

MILANETTI, 2011) e remissões clínicas prolongadas, livres de tratamentos adicionais 

(BURT; FARGE, 2018). No entanto, ainda não estão totalmente elucidados os 

mecanismos de ação básicos envolvidos. 

O TACTH tem como efeito principal a imunossupressão intensa, capaz de 

eliminar células imunes autorreativas e, subsequentemente, levar ao reinício (em 

inglês, resetting) do sistema imunológico (VAN RHIJN-BROUWER; SPIERINGS; VAN 

LAAR, 2018). Neste contexto, diferentes trabalhos evidenciam os mecanismos de 

reconstituição imunológica em pacientes com DAIs, incluindo pacientes 

esclerodérmicos, após o tratamento com TACTH (VOLTARELLI et al., 2005; 

MURARO et al., 2017; FARGE et al., 2017; DEL PAPA et al., 2018). Dados de nosso 

grupo de pesquisa também corroboram a ação do TACTH sobre aspectos 

imunológicos de pacientes com ES (ARRUDA et al. 2018a, 2018b; MALMEGRIM et 

al., 2020).  

Os efeitos do TACTH devem-se ao regime de condicionamento imunoablativo 

e à reconstituição imunológica estimulada pelos progenitores hematopoéticos 

autólogos reinfundidos. Acredita-se que estes efeitos envolvam a modulação de 

mediadores e células da imunidade inata e adaptativa, além de reparo de tecidos (DEL 

PAPA et al., 2018). Resultados com pacientes esclerodérmicos transplantados têm 

mostrado regressão da fibrose e remodelação da vasculatura, o que evidencia um 

envolvimento ainda pouco compreendido com o eixo tridimensional da patologia (VAN 

LAAR; NARAGHI; TYNDALL, 2015). Dessa forma, neste trabalho evidenciamos que 

o TACTH promove alterações em diferentes aspectos e componentes envolvidos com 

a fibrose cutânea, característica da ES. 
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Embora o TACTH seja capaz de promover resposta clínica sustentada em 

muitos pacientes com ES, ainda assim se detectam autoanticorpos relacionados à 

doença após o transplante (VAN RHIJN-BROUWER; SPIERINGS; VAN LAAR, 2018). 

No presente estudo, a avaliação das titulações séricas de autoanticorpos mostrou que 

o TACTH promove significativa redução dos títulos de FAN, mas nenhuma alteração 

nas titulações de anti-Scl-70.  

Autoanticorpos são bastante prevalentes em pacientes com ES e podem se 

correlacionar com o curso clínico da doença (STEEN, 2005). De fato, anti-Scl-70 é 

associado à forma difusa da ES (dcSSc) e a pior prognóstico (KAYSER; FRITZLER, 

2015). No entanto, os dados na literatura acerca da modificação das titulações de anti-

Scl-70 após TACTH são inconclusivos (DEL PAPA et al., 2018). Apesar de alguns 

estudos sugerirem correlação entre os títulos de anti-Scl-70 e a resposta clínica em 

pacientes transplantados, outros defendem que esta associação é incerta 

(TSUKAMOTO et al., 2011; GLAESER et al., 2018). Em um estudo realizado por 

Henes e colaboradores (2017), os níveis de anti-Scl-70 diminuíram significativamente 

após o transplante, mas ainda permanecendo positivos em alguns pacientes. Em 

trabalhos anteriores de nosso grupo, com outra coorte de pacientes, também foi 

demonstrada a redução das titulações de anti-Scl-70 após o TACTH (ARRUDA et al. 

2018a). Contudo, nem todos os pacientes com dcSSc apresentam positividade para 

anti-Scl-70, o que limita seu valor (VAN RHIJN-BROUWER; SPIERINGS; VAN LAAR, 

2018). Outros autoanticorpos, também relevantes na ES, não foram avaliados neste 

estudo. 

Pacientes esclerodérmicos costumam ter danos em diferentes órgãos e 

tecidos. Neste contexto, o envolvimento pulmonar possui grande relevância por 

contribuir substancialmente para a morbidade e mortalidade associadas à doença 

(MAYES et al., 2003). A literatura mostra que o TACTH é também capaz de estabilizar 

e, mesmo, melhorar a função pulmonar de pacientes com ES. Ensaios clínicos como 

o ASSIST e o ASTIS demonstram que o TACTH gera benefícios para a função 

pulmonar dos pacientes, quando comparado ao tratamento convencional com 

ciclofosfamida. Nestes estudos, observaram-se melhorias tanto nos níveis de CVF, 

quanto na capacidade pulmonar total (BURT; MILANETTI, 2011) (VAN LAAR et al., 

2014). Em paralelo, dados anteriores de nosso grupo mostram a estabilização  
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da função pulmonar em pacientes com ES transplantados (BURT et al., 2013; 

ARRUDA et al., 2018a), o que também é visto nos valores de CVF dos pacientes 

incluídos no presente estudo.  

Outro desfecho clínico marcante do TACTH em pacientes com ES é a melhora 

do espessamento da pele (EYRAUD et al., 2018). Del Papa e colaboradores (2018), 

defendem que nenhuma outra intervenção terapêutica é tão eficaz em reverter o 

envolvimento cutâneo em pacientes com dcSSc, como o TACTH. A dcSSc é o subtipo 

de doença presente em todos os pacientes avaliados neste estudo. Em comparação 

à lcSSc, a dcSSc é associada a um pior prognóstico, progressão mais rápida e menor 

qualidade de vida (MAURER et al., 2015; SKAUG et al., 2019; FRANTZ et al., 2020). 

Pacientes com dcSSc exibem extensas alterações cutâneas e podem desenvolver 

precocemente complicações viscerais (ALLANORE et al., 2015). Contudo, o 

tratamento com TACTH em pacientes com dcSSc com rápida evolução, tem se 

mostrado eficaz em reduzir a atividade da doença e a fibrose da pele (DEL PAPA et 

al., 2017).  

Neste estudo, demonstramos que há uma significativa redução da fibrose 

cutânea, avaliada pelo mRSS, após o TACTH. Os valores de mRSS nos pacientes 

diminuem significativamente nos períodos D+180 e D+360, se comparados ao período 

pré-transplante (pré). Na literatura, diversos estudos corroboram a ação benéfica do 

transplante em diminuir o mRSS (BURT; MILANETTI, 2011; DAIKELER et al., 2015; 

MICHEL et al., 2016; DEL PAPA et al., 2017; COSTA-PEREIRA et al., 2019; HENES 

et al., 2020). A eficácia do transplante em promover melhora na fibrose da pele, 

diminuindo o mRSS, é de extrema relevância, uma vez que altos valores de mRSS 

podem ser preditores de um pior prognóstico. Em contrapartida, a melhora da 

espessura da pele está associada a uma melhor sobrevida (DOMSIC et al., 2011; 

CHUNG et al., 2014).  

Um trabalho recente de nosso grupo mostra que, além da redução dos valores 

de mRSS, o TACTH é capaz de promover benefícios sob o status funcional de 

pacientes com ES. Pacientes transplantados apresentam aumento significativo da 

capacidade funcional dos membros superiores, da força de preensão das mãos, da 

abertura da boca e da mobilidade física. Com isso, constata-se que o procedimento 

influencia substancialmente a capacidade funcional dos pacientes, 
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melhorando, por exemplo, a execução de tarefas diárias. Os dados demonstram, 

também, benefícios do TACTH não somente nos aspectos fisiopatológicos da ES, mas 

também na qualidade de vida dos pacientes (COSTA-PEREIRA et al., 2019).  

Os efeitos do transplante sobre a fibrose na ES também podem ser detectados 

histologicamente. Neste estudo, demonstramos que após o TACTH ocorre  diminuição 

significativa da espessura da pele e da densidade de colágeno em biópsias oriundas 

do antebraço de pacientes, por meio das colorações com H&E e Picrosirius Red, 

respectivamente. Nash e colaboradores (2007) e Smith e colaboradores (2010), 

defendem que análises histopatológicas com biópsias de pele de pacientes 

esclerodérmicos podem ser incluídas como resultados para ensaios clínicos, de modo 

que se avalie biópsias obtidas antes e após uma intervenção terapêutica. Além disso, 

Van Praet e colaboradores (2011), evidenciam que vários parâmetros histopatológicos 

em biópsias de pele de pacientes com ES se associam à fibrose cutânea clinicamente 

detectável.  

Análises de biópsias de pele de pacientes esclerodérmicos submetidos ao 

TACTH apontam regressão do grau histológico da fibrose após o procedimento  

(VERRECCHIA et al., 2007). Um estudo de Nash e colaboradores (2007), demonstra 

resolução da fibrose após o TACTH em pacientes com ES. No trabalho, os autores 

avaliam histologicamente, em biópsias do antebraço, a espessura da pele e outros 

aspectos relacionados à fibrose (como a disposição de fibras de colágeno), pela 

coloração de H&E, em períodos pré, e 1 e 5 anos após o TACTH. Os resultados 

evidenciam que antes do transplante, há espessamento da epiderme e alta 

concentração de colágeno na derme. Após o transplante, ocorre reversão deste 

quadro, com nítidas melhorias na fibrose. Aos cinco anos, a pele é 

histopatologicamente indistinguível daquela de indivíduos saudáveis. Tais dados são 

semelhantes aos resultados apresentados no presente estudo. Notamos que houve 

redução significativa da espessura da pele após o transplante pela coloração de H&E 

e, em várias biópsias, esta redução associou-se a uma importante diminuição da 

espessura epidérmica. Entretanto, não avaliamos em profundidade se alterações 

específicas da epiderme refletem possíveis mecanismos de ação associados ao 

TACTH. 

A epiderme é a camada mais externa da pele, sendo constituída por epitélio 
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escamoso estratificado com uma lâmina basal subjacente. Os queratinócitos 

compõem a maioria das células presentes na epiderme (NIEMANN; WATT, 2002). 

Diferentes trabalhos têm demonstrado o papel da epiderme e deste tipo celular na 

patogênese da ES (NIKITOROWICZ-BUNIAK et al., 2014; MCCOY et al., 2017; 

RUSSO; BREMBILLA; CHIZZOLINI, 2020). Aden e colaboradores (2008), apontam 

que em biópsias de pele de pacientes esclerodérmicos há espessamento da 

epiderme, e que os queratinócitos possuem distúrbios no padrão normal de 

diferenciação, encontrando-se em um estado ativado. Em paralelo, Nikitorowicz-

Buniak e colaboradores (2014), constatam que a epiderme de pacientes com ES é 

hipertrófica, contendo mais queratinócitos quando comparada à de indivíduos 

saudáveis. Os autores comprovam ainda que, em cultura, os queratinócitos liberam 

fatores solúveis relevantes para a geração e manutenção da fibrose. 

Queratinócitos derivados de pacientes com ES têm efeitos pró-fibróticos e 

podem contribuir para ativação de fibroblastos (MCCOY et al., 2017; ADEN et al., 

2010). Além disso, trabalhos com biópsias de pele de pacientes mostram expressão 

aumentada de moléculas pró-fibróticas, como IL-6 (KOCH et al., 1993) e ET-1 

(TABATA et al., 2000) na epiderme. S100A9 ou calprotectina é outra molécula 

envolvida no processo fibrótico e também relatada com alta expressão, tanto na 

epiderme, quanto em queratinócitos isolados de pacientes esclerodérmicos 

(NIKITOROWICZ-BUNIAK et al., 2014). Embora não tenhamos analisado 

funcionalmente os queratinócitos neste estudo, avaliamos os níveis séricos de 

S100A9 nos pacientes nos diferentes períodos de seguimento do TACTH, uma vez 

que esta molécula pode ser utilizada como marcador de ativação de células epiteliais 

(NIKITOROWICZ-BUNIAK, 2013). 

Nas análises séricas, observamos que houve redução significativa dos níveis 

de S100A9 após o transplante. Apesar de a pele representar um órgão-alvo 

característico na ES, é de grande importância identificar marcadores moleculares que 

possam refletir o envolvimento cutâneo e de órgãos internos, detectados no sangue 

periférico e em outros fluidos corporais. Sendo assim, alguns marcadores séricos 

apresentam potencial de representar distúrbios fibróticos ou vasculares 

característicos da doença (AFFANDI; RADSTAKE; MARUT, 2015; CHORA et al., 

2015; MARTYANOV; WHITFIELD, 2016).  
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A S100A9 é uma proteína de ligação ao cálcio e também uma molécula que 

funciona como DAMP (THOREY et al., 2001; DAZARD et al., 2003; MARIONNET et 

al., 2003). Alta expressão de S1009 pode ser vista em casos de doenças inflamatórias 

de pele, como na psoríase, em que ocorre proliferação descontrolada de 

queratinócitos (BENOIT et al., 2006). Nikitorowicz-Buniak e colaboradores (2014), 

consideram que altos níveis de S100A9 podem ser responsáveis pela diferenciação 

desregulada de queratinócitos também na ES. Shibata e colaboradores (2004), 

observaram que a molécula é capaz de estimular a proliferação de fibroblastos e de 

inibir a degradação de ECM. Níveis elevados de S100A9 são vistos na pele, plasma 

(XU et al., 2013), fezes, saliva e soro de pacientes com ES (GIUSTI et al., 2007; 

ANDREASSON et al., 2011). Estes dados sugerem que a alta produção de S100A9 

tenha um papel importante na patogênese da doença.   

Ainda que a etiologia da fibrose na ES não esteja totalmente esclarecida, a 

inflamação é um fator crucial para seu desenvolvimento (WYNN, 2007). A inflamação 

persistente pode culminar na sinalização pró-fibrótica, induzindo a ativação de 

fibroblastos e síntese de altas quantidades de ECM. Portanto, níveis elevados de 

S100A9 no plasma poderiam sinalizar a contribuição da resposta inflamatória para o 

desenvolvimento da fibrose (XU et al., 2013). Um trabalho de revisão de nosso grupo 

considera que níveis séricos de fatores solúveis em DAIs sistêmicas, como citocinas, 

quimiocinas, fatores de crescimento e outros marcadores moleculares, podem ser 

avaliados nos períodos pré e pós TACTH, como forma de entender a resposta ao 

tratamento (MALMEGRIM et al., 2018). De fato, estudos mecanísticos apontam que o 

TACTH leva à diminuição do estado inflamatório de pacientes com diferentes DAIs, 

promovendo a modulação de citocinas, quimiocinas e outros marcadores solúveis 

após o procedimento (SUN et al., 2004; ALEXANDER et al., 2013; YE et al., 2017; 

VÁRÓCZY et al., 2013) 

No presente estudo, temos como hipótese que os efeitos do TACTH sobre a 

diminuição dos níveis séricos de S100A9 estejam associados à redução do estado 

inflamatório e, consequentemente, da fibrose nos pacientes. Além disso, encontramos 

correlação significativa entre as mudanças dos valores de mRSS e dos níveis séricos 

de S100A9, o que pode sugerir uma possível associação desta molécula com a 

melhora da fibrose cutânea clínica. Estes dados podem indicar que a imunossupres- 
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são promovida pelo TACTH leve à alteração de sinais relacionados com os eixos pró-

inflamatório e pró-fibrótico, que têm importante papel na patogênese da ES. Para 

estudos futuros, pretendemos analisar não somente a expressão de S100A9 na pele, 

mas também proceder análises funcionais de queratinócitos isolados de pacientes 

com ES nos diferentes períodos de seguimento do TACTH, para compreender melhor 

o envolvimento desta molécula com a fibrose cutânea.  

A fibrose da pele associa-se à produção e deposição excessivas de ECM, 

principalmente colágeno, na derme (JIMENEZ; HITRAYA; VARGA, 1996; 

VERRECCHIA et al., 2007; JINNIN, 2010). Estudos com biópsias de pele de pacientes 

esclerodérmicos mostram o aumento da deposição de colágeno, com alteração na 

morfologia da organização dérmica (DE VRIES et al., 2000; VAN ZUIJLEN et al., 

2002).  Além disso, o cultivo de fibroblastos dérmicos, isolados de pacientes com ES, 

revela que estas células têm aumento da produção de colágeno e redução na 

atividade de colagenase (JINNIN, 2010).  

Através da coloração com Picrosirius Red, observamos redução significativa da 

densidade de colágeno nas biópsias de pele dos pacientes do presente estudo, após 

o TACTH. Em paralelo, outros trabalhos na literatura corroboram nossos achados. 

Daikeler e colaboradores (2015), também utilizando o método de Picrosirius Red, 

confirmam uma diminuição da densidade das fibras de colágeno em camadas da 

derme em biópsias de pele obtidas de diferentes regiões do corpo de pacientes com 

ES, após o TACTH. O estudo de Nash e colaboradores (2007), constata que, pré-

transplante, a derme de pacientes esclerodérmicos é espessa e apresenta colágeno 

densamente compactado. Um ano após o TACTH, os feixes de colágeno são finos, 

sem densa homogeneização. Após 5 anos, as biópsias de pele mostram resolução 

completa da fibrose na derme, diminuição da espessura dérmica e fibras de colágeno 

mais espaçadas e finas.  

Em nosso estudo, vimos também correlação significativa entre as mudanças 

nos valores da coloração com Picrosirius Red e dos valores de mRSS. Este resultado 

pode indicar que o TACTH é capaz de promover benefícios para a fibrose clínica 

cutânea e de atuar na redução da deposição excessiva de colágeno na derme dos 

pacientes. Nossos achados são embasados pelo estudo de Verrecchia e 

colaboradores (2007), que também se utilizam do corante Picrosirius Red e notam que 
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o grau histológico de fibrose na pele de pacientes com ES se correlaciona diretamente 

com o mRSS, sendo que ambos os parâmetros regridem após o TACTH. Além disso, 

nossas análises entre os marcadores histológicos de fibrose revelam correlação 

positiva entre a densidade de colágeno na pele, por meio da coloração com Picrosirius 

Red, e a expressão cutânea de TIMP-1 no período pré-transplante, sugerindo que 

antes da intervenção terapêutica estejam em atividade mecanismos relacionados à 

inibição da degradação de ECM. Observamos, ainda, correlação positiva no período 

pós-transplante entre a densidade de colágeno dérmico pela coloração de Picrosirius 

Red e a espessura da pele pelo método de H&E, o que reforça a possibilidade de que 

a diminuição da espessura da pele, também esteja relacionada à diminuição da 

deposição de colágeno.  

A melhora do grau histológico de fibrose, em pacientes com ES submetidos ao 

TACTH, reflete que o procedimento pode induzir remodelamento da pele, comparável 

ao remodelamento da medula óssea fibrótica, visto após transplante alogênico de 

CTHs em distúrbios mieloproliferativos (ANDERSON et al., 1997; NASH et al., 2007). 

Estudos com patologias que envolvem condições de fibrose e inflamação evidenciam 

que a matriz extracelular está sujeita a alterações quanti e qualitativas, o que modifica 

a composição e a quantidade dos diferentes tipos de colágeno (LEEMING et al., 2012; 

LEEMING et al., 2013; KARSDAL et al., 2016). Nestas condições, o remodelamento 

da matriz extracelular leva à liberação de produtos de renovação específicos de 

tecidos, tanto no ambiente local quanto na circulação sistêmica (KARSDAL et al., 

2010; KARSDAL; DELVIN; CHRISTIANSEN, 2011). No presente estudo, além de 

analisarmos a deposição de colágeno na pele, também avaliamos os níveis desta 

molécula no soro. Deste modo, buscamos determinar a concentração sérica de 

colágeno tipo I (COL1A1) e colágeno tipo IV (COL4A1) nos diferentes períodos de 

seguimento dos pacientes.  

Na pele, as fibras de colágeno são constituídas predominantemente por 

colágeno tipo I (80 a 85%), colágeno tipo III (10 a 15%) e, em menor quantidade, 

outros tipos de colágeno (ONO et al., 2000, HULMES, 2002). A estrutura do colágeno 

I é composta por duas cadeias α1 (COL1A1) e uma cadeia α2 (COL1A2), expressas 

coordenadamente. Em condições de homeostase, os fibroblastos dérmicos 

representam o principal tipo de célula produtora de colágeno (JINNIN, 2010).  
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No entanto, em todos os tipos de fibrose, fibroblastos ativados produzem 

excessivas quantidades de colágeno, principalmente colágeno tipo I e colágeno tipo 

III (JELASKA; KORN, 2000; HARDIE; GLASSER; HAGOOD, 2009; POPOV; 

SCHUPPAN, 2009; PECHKOVSKY et al., 2010).  

Em nossos resultados, encontramos um aumento significativo dos níveis 

séricos de COL1A1 nos períodos pós-transplante, comparados ao período pré. 

Acreditamos que o TACTH contribua para mecanismos de degradação de colágeno 

tipo I na pele (refletidos na diminuição da coloração por Picrosirius Red, após o 

transplante). Esta suposição pode ser embasada pelo aumento da expressão cutânea 

de MMPs, que degradam este tipo de colágeno, como MMP-1 (JINNIN, 2010) - o que 

será discutido mais adiante. Assim, o aumento dos níveis séricos de COL1A1 após o 

TACTH poderia indicar a degradação desta molécula na pele. No entanto, 

acreditamos que uma análise mais completa, como avaliar marcadores de turnover 

(formação/degradação), possa nos fornecer melhores evidências. Juhl e 

colaboradores (2018), observam que biomarcadores de turnover da matriz 

extracelular, vistos no soro, como fragmentos de colágeno, mostram-se alterados em 

pacientes com dcSSc. 

Notamos ainda que não há correlação significativa entre COL1A1 no soro e 

Picrosirius Red na pele. Ademais, encontrarmos correlação negativa entre os valores 

de mRSS e dos níveis séricos de COL1A1. Este dado reforça a ideia de que outros 

marcadores associados à degradação de colágeno poderiam trazer maiores 

esclarecimentos sobre este processo. Além disso, moléculas avaliadas no soro de 

pacientes esclerodérmicos não refletem somente a fibrose da pele, mas também 

podem estar associadas à fibrose de órgãos internos (KUMÁNOVICS et al., 2008). A 

degradação do colágeno tipo I pode gerar vários produtos, como por exemplo, o 

colágeno tipo I degradado por MMPs (C1M). Em doenças autoimunes, como a artrite 

reumatoide, o C1M pode representar a metabolização deste tipo de colágeno no 

tecido conjuntivo. Assim, para estudos futuros, pensamos que a análise de C1M e de 

outros fragmentos relacionados ao turnover de colágeno seja mais representativa para 

explicar as alterações dos níveis séricos de colágeno tipo I provocadas pelo TACTH.  

Observamos que as concentrações séricas de COL4A1 eram maiores nos 

pacientes nos períodos PRÉ e D+180, em comparação a indivíduos saudáveis. Dados 
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na literatura corroboram nossos resultados, pois níveis séricos de colágeno tipo IV 

costumam ser significativamente maiores em pacientes com ES, comparados a 

pessoas saudáveis (GERSTMEIER et al., 1988; MOTEGI et al., 2017). O colágeno 

tipo IV é o colágeno primário que se encontra nas membranas basais próximas aos 

vasos sanguíneos e na junção dermoepidérmica (VELEZ; HOWARD, 2012). Altos 

níveis de colágeno tipo IV no soro também são vistos em outras patologias que 

envolvem processos fibróticos, como a fibrose hepática (NIEMELÄ et al., 1985; YABU 

et al., 1994), sugerindo associação com dano ao tecido acometido (MOTEGI et al., 

2017). 

Em um estudo incluindo pacientes com dcSSc, Motegi e colaboradores (2017) 

observaram aumento dos níveis séricos de colágeno tipo IV. Estes níveis se 

correlacionavam positivamente com o mRSS. Os autores sugerem que os níveis 

elevados desta molécula poderiam estar relacionados à extensão da fibrose cutânea. 

No entanto, no mesmo trabalho, pacientes com úlceras digitais possuíam níveis 

séricos ainda maiores de colágeno tipo IV. Estes dados apontam que talvez a 

vasculopatia modifique a composição do colágeno tipo IV ao redor dos vasos 

sanguíneos, induzindo sua liberação no sangue, o que poderia indicar a relação entre 

distúrbios vasculares e a fibrose cutânea na ES (MOTEGI et al., 2017).  

Em nossos resultados, notamos que houve redução significativa dos níveis 

séricos de COL4A1 após o transplante. Acreditamos que o TACTH possa auxiliar na 

redução do dano endotelial, uma vez que a imunoablação promove a depleção de 

células autorreativas, algumas delas com ação tóxica para o endotélio. Estudos de 

nosso grupo, em andamento, mostram que ocorre diminuição da expressão de e-

selectina (uma molécula ligada à ativação endotelial no contexto inflamatório) na pele 

de pacientes com ES, reforçando a hipótese de que o transplante tenha efeitos 

benéficos sobre dano endotelial (GONÇALVES, 2020). Vimos também que não há 

correlação entre os níveis séricos de COL4A1 e os valores de marcação por 

Picrosirius Red na pele, o que reforçaria a possibilidade de que a molécula de COL4A1 

esteja mais associada à vasculopatia do que à deposição de colágeno na derme. Além 

disso, encontramos correlações negativas entre os níveis séricos de COL4A1 e os 

níveis séricos de MMP-3 e MMP-13 no período D+180, sugerindo que estas MMPs 

contribuem para a degradação e redução deste tipo de colágeno no soro. 

 



81 
 

Discussão 

 

As MMPs constituem a principal classe de enzimas responsáveis pela 

degradação de ECM (CLUTTERBUCK et al., 2009). Sua atividade pode ser regulada 

de várias maneiras, tanto em nível de expressão gênica, como também por seus 

inibidores teciduais: os TIMPs. O desequilíbrio entre MMPs e TIMPs é descrito como 

um fator crucial para a deposição de ECM e fibrose na ES (PENG et al., 2012). As 

MMPs podem ser classificadas de acordo com suas propriedades estruturais e, dentre 

elas, estão as colagenases, como MMP-13, MMP-8 e MMP-1, que desempenham um 

importante papel para a digestão do colágeno tipo I (STERNLICHT; WERB, 2001; 

MCCAWLEY; MATRISIAN, 2001; CHAKRABORTI et al., 2003).  

Em nossos achados, observamos que a expressão de MMP-1 nas biópsias de 

pele dos pacientes aumenta após o TACTH. Além disso, ao agrupar os pacientes de 

acordo com a gravidade de envolvimento cutâneo antes do transplante, vimos que a 

expressão de MMP-1 após o TACTH era maior nos pacientes com mRSS mais alto (> 

24) do que nos pacientes com mRSS mais baixo. Em um estudo de Frost e 

colaboradores (2012), também com biópsias de pele de pacientes com dcSSc, a 

expressão do mRNA de MMP-1 encontrava-se reduzida. Paralelamente, Takeda e 

colaboradores (1994), mostram que a atividade de MMP-1 diminui em fibroblastos 

oriundos de pacientes com ES. Nas análises de correlações entre os marcadores 

histológicos, notamos que, antes do transplante, havia uma correlação negativa entre 

os níveis de expressão de MMP-1 e a espessura da pele representada pelos valores 

de H&E. O conjunto de resultados pode sugerir que a espessura da pele esteja 

associada a uma redução da expressão e/ou a um comprometimento na 

funcionalidade de MMP-1 antes do transplante. Com o aumento da expressão de 

MMP-1 na pele após o TACTH, é possível que os níveis e/ou a funcionalidade desta 

molécula sejam restaurados, possivelmente contribuindo para a degradação de 

colágeno e outros ECM na pele. 

Existem poucos dados na literatura sobre as concentrações séricas de MMP-1 

em pacientes esclerodérmicos, com resultados divergentes. Young-Min e 

colaboradores (2001), mostram que não há diferenças nos níveis séricos de MMP-1 

entre pacientes com ES e indivíduos saudáveis. Por outro lado, Toubi e colaboradores 

(2002) mostram que 8 de 42 pacientes (19%) com ES têm aumento significativo dos 

níveis séricos de MMP-1, quando comparados aos controles. Nossos resultados não 
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apontam diferença significativa entre os níveis séricos de MMP-1 em comparação a 

indivíduos sadios. No entanto, encontramos uma redução significativa dos níveis 

séricos de MMP-1 após o transplante, em relação ao período pré-TACTH. Para 

Young-Min e colaboradores (2001), baixos níveis séricos de MMP-1 poderiam indicar 

que a enzima está ligada a células e tecidos, o que diminuiria sua liberação no soro. 

Nossos achados de reduzidas concentrações séricas de MMP-1 após o transplante, 

associados a aumento de sua expressão na pele reforçam a ideia de que essa enzima 

esteja ligada a células presentes no tecido.  

Encontramos ainda uma correlação significativa entre mudanças nos níveis 

séricos de MMP-1 e nos valores de mRSS após o transplante. Para investigações 

futuras, de forma a entender melhor o envolvimento de MMP-1 com a fibrose dérmica 

em pacientes com ES submetidos ao TACTH, pretendemos analisar não só os níveis 

séricos e sua expressão proteica na pele, mas também averiguar a atividade de 

colagenase e realizar ensaios funcionais da produção desta molécula por fibroblastos 

dérmicos isolados dos pacientes. 

Fibroblastos de pacientes esclerodérmicos com a doença em estágio 

intermediário (de 2 a 4 anos) possuem diminuição da expressão do mRNA de várias 

MMPs, como MMP-1, MMP-3 e MMP-2 (KURODA; SHINKAI, 1997). A MMP-2, 

juntamente com a MMP-9, são classificadas como gelatinases (JINNIN, 2010). MMP-

2 é também conhecida como gelatinase A e tem menor atividade colagenolítica do 

que as colagenases (CUI; HU; KHALIL, 2017). Apesar disso, esta MMP tem papel na 

degradação de colágeno dos tipos IV, V e VII (KURODA; SHINKAI, 1997). Peltonen e 

colaboradores (1990) e Rudnicka e colaboradores (1994), mostram que a 

superprodução destes tipos de colágeno, bem como de fibronectina - outro alvo de 

MMP-2 (XU; LEROY; SMITH, 1991) - é vista em fibroblastos isolados de pacientes 

com ES. Como estes tipos de colágeno e fibronectina são substratos de MMP-2, 

baixos níveis da enzima poderiam facilitar o acúmulo destes ECMs na fase 

intermediária da doença (KURODA; SHINKAI, 1997).  

Nossos resultados mostram que a expressão de MMP-2 aumenta na pele dos 

pacientes após o TACTH, em comparação ao período pré. Dados na literatura sobre 

este tipo de MMP em pacientes esclerodérmicos são escassos e não encontramos 

relatos sobre a expressão proteica da molécula em biópsias de pele de pacientes. 
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Yazawa e colaboradores (2000) e Giannelli e colaboradores (2005), mostram que, no 

soro, os níveis MMP-2 não são diferentes entre pacientes com ES e indivíduos sadios. 

No estudo de Yazawa e colaboradores (2000), TIMP-2, um inibidor mais específico de 

MMP-2, foi encontrado em altos níveis no soro de pacientes com ES. Além disso, a 

concentração sérica de TIMP-2 relacionou-se com a atividade da doença. Estes 

resultados poderiam indicar que o TIMP- 2 possui maior envolvimento com a fibrose 

da ES, do que a MMP-2 (YAZAWA et al., 2000). Notamos que o transplante promove 

aumento dos níveis de expressão de MMP-2 na pele, no entanto, não averiguamos se 

este resultado está associado à diminuição de seu inibidor, TIMP-2. 

 Nos pacientes do nosso estudo, a MMP-9 também teve aumento de sua 

expressão, após o TACTH, em biópsias de pele. A MMP-9, ou gelatinase B, possui 

uma gama de especificidades para substratos, como os colágenos do tipo I, III, IV e 

V, elastina, proteoglicanos e gelatina (HULBOY, 1997). As informações na literatura 

sobre MMP-9 em pacientes esclerodérmicos apresentam resultados contraditórios.  

O trabalho de Kim e colaboradores (2005), revela que pacientes com ES 

possuíam maiores concentrações séricas de MMP-9 do que indivíduos saudáveis. Os 

níveis séricos de MMP-9 também se correlacionavam positivamente com o mRSS. 

Por outro lado, no estudo de Kikuchi e colaboradores (2002), a atividade desta MMP, 

no soro de pacientes com dcSSc, encontra-se reduzida quando comparada à de 

pacientes lcSSc ou à de indivíduos sadios. Além disso, a atividade de MMP-9 e os 

valores de mRSS possuem correlação negativa. Gianelli e colaboradores (2005) 

observam, ainda, que menores concentrações séricas de MMP-9 estão relacionadas 

à presença de hipertensão arterial pulmonar em pacientes com ES. Kim e 

colaboradores (2005), sugerem que os pacientes do seu estudo apresentavam a 

doença em estágio mais ativo e inflamatório. Assim, os autores acreditam que 

diferenças no estágio da doença, como também nas características clínicas, possam 

explicar resultados diferentes daqueles de Kikuchi e colaboradores (2002).  

O tempo médio entre o início da doença e o transplante dos pacientes do 

presente estudo foi de 3,3 anos. Clinicamente, vemos que os pacientes apresentam 

um misto de inflamação e fibrose. Acreditamos que pré-transplante, os níveis de MMP-

9 encontrem-se reduzidos na pele dos pacientes, em função da progressão e do 

estabelecimento da fibrose. Dados de Meng e colaboradores (2008), corroboram 
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nossa hipótese, pois evidenciam a diminuição da expressão de MMP-9, também por 

imunohistoquímica, em biópsias de pele de pacientes com dcSSc, em comparação a 

indivíduos saudáveis. Contudo, o aumento de MMP-9 após o TACTH visto em nossos 

resultados, sugere que a molécula esteja envolvida na degradação de ECM. Vemos 

ainda que a MMP-9 possui correlação positiva com as MMP-1 e MMP-3 após o 

transplante, o que pode indicar a existência de um mecanismo no qual as MMPs 

contribuam para a melhora da fibrose dérmica após o TACTH, atuando na degradação 

e no turnover de ECM depositados na pele.  

MMPs são produzidas e liberadas das células para o meio extracelular como 

proenzimas (proMMPs) e, então, convertidas em suas formas ativas por proteólise 

(KHOKHA; MURTHY; WEISS, 2013). A MMP-3, por exemplo, é capaz de ativar 

proMMP-1 (MURPHY et al., 1987; HE et al., 1989) e proMMP-9 (OGATA; ENHILD; 

NAGASE, 1992). Pertencente à classe das estromelisinas, a MMP-3, também 

conhecida como estromelisina-1, degrada uma ampla variedade de componentes da 

ECM, como os colágenos do tipo II, III, IV, IX, XI, laminina e fibronectina (WU et al., 

1991; YOSHIHARA et al., 1995; ZHANG; FUJIMOTOB; SAKAI, 1993; MANKA; 

BIHAN; FARNDALE, 2019). Nossas análises da expressão de MMP-3, nas biópsias 

de pele dos pacientes, mostram que houve um aumento significativo da expressão de 

MMP-3 no período pós-TACTH, se comparado ao período pré. Em paralelo, no soro 

dos pacientes, as concentrações de MMP-3 aumentam significativamente aos seis 

meses, decaindo aos doze meses pós-transplante.  

 Estudos com fibroblastos de pacientes esclerodérmicos demonstram que 

MMP-3 encontra-se reduzida (BOU-GHARIOS et al., 1994; KURODA; SHINKAI, 

1996). No trabalho de Bou-Gharios e colaboradores (1994), fibroblastos dérmicos de 

pacientes com ES apresentam baixa síntese de MMP-3 em comparação a células de 

indivíduos sadios. Por sua vez, Kuroda e Shinkai (1996), demonstram que fibroblastos 

de pacientes esclerodérmicos com a doença em estágio intermediário, apresentam 

redução da expressão do mRNA de MMP-3.  

O aumento da expressão cutânea de MMP-3 no presente estudo, após o 

TACTH, indica que esta enzima também poderia estar envolvida no remodelamento 

de ECM e nas alterações na fibrose dérmica dos pacientes. Observamos, ainda, 

correlações significativas entre a expressão das várias MMPs analisadas na pele no 
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período pós-transplante: MMP-3, MMP-1, MMP-2 e MMP-9. Este resultado corrobora 

a hipótese de que, ao longo do transplante, as MMPs atuem em conjunto para a 

degradação de ECM depositados na pele. Acreditamos que a MMP-3 possa estar 

envolvida em um mecanismo de ativação de procolagenases (como MMP-1) e 

progelatinases (como MMP-9), o que contribuiria para o turnover da matriz 

extracelular. Além disso, vimos que a expressão cutânea de MMP-3 após o TACTH é 

superior em pacientes que apresentam maior envolvimento cutâneo (mRSS > 24). 

Em relação às concentrações circulantes de MMP-3 em pacientes com ES, os 

dados na literatura trazem diferentes resultados. Jinnin e colaboradores (2004), 

mostram que não há diferença entre os níveis séricos de MMP-3 entre pacientes com 

ES e controle saudáveis. Por outro lado, Kuźnik-Trocha e colaboradores (2020), mais 

recentemente revelam que as concentrações de MMP-3 no plasma de pacientes com 

ES são significativamente menores em relação a indivíduos sadios. A existência de 

autoanticorpos anti-MMP-3 em pacientes esclerodérmicos pode ser uma das 

explicações para a redução desta molécula. Tais anticorpos contribuiriam para 

diminuir a degradação de ECM ao bloquear a ação catalítica de MMP-3 e, 

consequentemente, reduzir sua concentração (KRAAIJ; VAN LAAR, 2008). 

Nossos resultados mostram que há um aumento da concentração sérica de 

MMP-3 aos seis meses pós-transplante, decaindo aos doze meses. Observamos 

correlações negativas entre os níveis séricos de COL4A1 e os níveis séricos de MMP-

3 e MMP-13 no período D+180. Paralelamente, os níveis séricos de COL4A1 

diminuem no período D+360 se comparado com D+180. Estes achados indicariam 

que a MMP-3, em conjunto com a MMP-13, estejam atuando na degradação e 

posterior redução de COL4A1 no soro.  Supomos que a terapia imunossupressora 

envolvida no TACTH leve à diminuição de autoanticorpos anti-MMP-3 e, assim, os 

níveis séricos da enzima aumentariam. No entanto, não avaliamos as titulações 

séricas de tais autoanticorpos. Observamos, também, que pacientes com menor 

comprometimento cutâneo (mRSS ≤ 24), possuíam níveis séricos mais elevados de 

MMP-3 após o TACTH.  

Colagenases como a MMP-13, também conhecida como colagenase-3, têm se 

mostrado biomarcadores úteis para avaliar a atividade de doenças caracterizadas pela 

remodelação de ECM (ITOH et al., 2002; LEEMAN; CURRAN; MURRAY, 2002). No  
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entanto, existem poucos relatos sobre o papel desta MMP na patogênese da ES 

(ASANO et al., 2006). MMP-13 está envolvida na degradação de uma variedade de 

ECM, como os colágenos do tipo I, II, III, IV, X e XIV, tenascina, fibronectina, agrecan, 

versican e fibrilina-1 (LEEMAN; CURRAN; MURRAY, 2002). Em nossos resultados, 

não encontramos nenhuma alteração significativa nos níveis séricos de MMP-13 nos 

pacientes, nos diferentes seguimentos do TACTH. Não houve também diferenças nas 

concentrações séricas de MMP-13 nos pacientes, em relação a indivíduos sadios. 

Dados de Asano e colaboradores (2006), sugerem que MMP-13 está envolvida 

com o início do processo fibrótico na ES. Os autores demonstram que os níveis séricos 

de MMP-13 são significativamente menores em pacientes com ES do que em 

controles saudáveis. O tempo de doença (duração da doença antes do diagnóstico) 

foi menor em pacientes que apresentavam diminuição nos níveis séricos de MMP-13. 

Além disso, menores porcentagens de CVF estavam associadas a reduzidas 

concentrações séricas de MMP-13. Considerando que a MMP-13 exerce atividade 

enzimática sobre diversos substratos, nossos resultados poderiam indicar que a 

redução da atividade da MMP-13 em metabolizar componentes da ECM esteja 

contribuindo para o estabelecimento da fibrose (ASANO et al., 2006). 

Quando agrupamos nossos pacientes de acordo com o grau de envolvimento 

cutâneo pré-transplante, observamos que, após o transplante, ocorre aumento dos 

níveis de MMP-13 nos pacientes com menor envolvimento cutâneo (mRSS ≤ 24). 

Acreditamos que no grupo com menor envolvimento cutâneo, em função do processo 

fibrótico da pele ser pouco pronunciado, os níveis de MMP-13, que é uma enzima 

inibidora desse processo, permaneçam altos. Por outro lado, no grupo de pacientes 

com maior fibrose cutânea, o TACTH não conseguiria promover aumento dos níveis 

séricos de MMP-13, o que seria um reflexo da fibrose acumulada. Como os níveis 

séricos de COL4A1 e os níveis séricos de MMP-13 se correlacionam negativamente 

aos seis meses após o transplante, é possível que a MMP-13 promova redução deste 

tipo de colágeno, no soro, por meio de seus efeitos na metabolização deste ECM.  

Apesar de as MMPs desempenharem importante papel no remodelamento de 

ECM, deficiências em sua atividade de degradação, exclusivamente, não explicam 

totalmente seu papel na patogênese da fibrose. MMPs estão relacionadas a diferentes 

mecanismos que podem levar tanto à atenuação, como ao aumento do processo 
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fibrótico (GIANNANDREA; PARKS, 2014). A MMP-12, por exemplo, encontra-se 

envolvida no desenvolvimento de diferentes tipos de fibrose, tanto em modelos 

experimentais quanto em estudos clínicos (GARBACKI et al., 2009; MADALA et al., 

2010;  MANETTI et al., 2012; TODD et al., 2020). Também chamada de 

metaloelastase de macrófagos, a MMP-12 tem especificidade no reconhecimento e 

degradação de diferentes ECM, como colágeno do tipo IV, elastina, fibronectina e 

laminina (VAALAMO et al., 1999; KERKELÄ et al., 2000). As análises dos níveis 

séricos de MMP-12 dos pacientes do presente estudo mostram que não houve 

nenhuma diferença significativa nas concentrações desta MMP após o TACTH. Além 

disso, também não encontramos diferenças entre os níveis séricos de MMP-12 nos 

pacientes com ES em comparação a indivíduos sadios.  

Há na literatura poucos trabalhos sobre as concentrações circulantes de MMP-

12 em condições de fibrose, inclusive na ES. Um estudo recente, de Todd e 

colaboradores (2020), revela altos níveis plasmáticos de MMP-12 em pacientes com 

fibrose pulmonar idiopática, em relação a controles saudáveis. No âmbito da ES, o 

estudo de Manetti e colaboradores (2012) é o único a analisar os níveis séricos de 

MMP-12 em pacientes. Os resultados demonstram aumento significativo dos níveis 

séricos de MMP-12 em pacientes com dcSSc. Os autores também observam a 

existência de correlações entre as concentrações de MMP-12 no soro e diferentes 

características clínicas.  

Maiores níveis séricos de MMP-12 estavam associados a valores maiores de 

mRSS, presença de úlceras digitais e anormalidades na capilaroscopia periungueal. 

Na pele, a expressão de MMP-12 também encontrava-se aumentada. Tais dados 

sugerem que MMP-12 possa estar associada à fibrose e, principalmente, a distúrbios 

na microcirculação de pacientes com ES (MANETTI et al., 2012). O estudo de 

D’Alessio e colaboradores (2004), reforça o papel de MMP-12 em alterações 

vasculares na ES. Células endoteliais microvasculares (MVECs) obtidas de pacientes 

com dcSSc possuíam significativo aumento da expressão de MMP-12, o que foi 

associado a um bloqueio da angiogênese por estas células in vitro (D’ALESSIO et al., 

2004). Além disso, no trabalho de Serratì e colaboradores (2006), também há 

evidências da alta expressão de MMP-12 em pacientes com dcSSc; neste caso, em 

fibroblastos isolados e mantidos em cultura. Os autores sugerem que não só as ECs,  
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mas também os fibroblastos de pacientes esclerodérmicos, possuem superprodução 

de MMP-12 e associação com mecanismos antiangiogênicos.  

No presente estudo, observamos que, ao agrupar os pacientes de acordo com 

o grau de envolvimento cutâneo pré-TACTH, os níveis séricos de MMP-12 após o 

procedimento eram menores nos pacientes com mRSS >24 do que naqueles com 

mRSS ≤24. Esperávamos que os níveis séricos de MMP-12 estivessem aumentados 

proporcionalmente à fibrose, porém encontramos exatamente o contrário. Nossa 

hipótese para esses resultados invertidos é de que a MMP-12 esteja mais associada 

a distúrbios vasculares do que ao processo fibrótico. Assim, acreditamos que o 

TACTH tenha um efeito mais visível em pacientes com acentuada vasculopatia, porém 

isto não foi avaliado neste estudo. Presumimos que se houvéssemos agrupado os 

pacientes conforme a gravidade vascular (possivelmente através de resultados de 

capilaroscopia pré-transplante), poderíamos verificar essa hipótese. 

A atividade das MMPs sofre regulação de diferentes formas, dentre elas, a ação 

dos inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs). Os TIMPs atuam localmente 

bloqueando MMPs ativas e, com isso, prevenindo a degradação da matriz extracelular 

(MATILLA et al., 1998). A razão MMP/TIMP usualmente estabelece a extensão da 

degradação de ECM e o remodelamento do tecido conjuntivo (CUI; HU; KHALIL, 

2017). Existem quatro tipos de TIMPs descritos: TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3 e TIMP-4, 

contudo, os dois primeiros são os mais amplamente estudados. A expressão de TIMP-

1 pode ser induzida por fatores de crescimento, e.g. TGF-β e PDGF. Já o TIMP-2 é 

considerado como constitutivamente expresso (MATILLA et al., 1998). Alguns 

trabalhos têm demonstrado a associação de TIMP-1 com o estabelecimento e 

progressão da fibrose na ES (KURODA; SHINKAI, 1997; YOUNG-MIN et al., 2001; 

TOUBI et al., 2002; MENG et al., 2008).  

Kikuchi e colaboradores (1997), investigaram os efeitos da adição de TIMP-1 

exógeno sobre a proliferação de fibroblastos obtidos de pacientes com ES e de 

indivíduos sadios. Os autores puderam verificar que TIMP-1 induz efeito mitôgenico 

maior nos fibroblastos de pacientes do que em células normais. Ainda, os fibroblastos 

de pacientes sintetizavam, por si mesmos, altos níveis de TIMP-1. Quando adicionado 

TGF-β, não se detectou aumento da produção de TIMP-1 pelos fibroblastos dos 

pacientes, o que indicaria que TIMP-1 funcione de maneira autócrina nessas células 
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(KIKUCHI et al., 1997). De fato, Kuroda e Shinkai (1997), observaram que fibroblastos 

oriundos de pacientes esclerodérmicos possuíam aumento significativo da expressão 

do mRNA de TIMP-1, em comparação a fibroblastos de pessoas saudáveis. Por sua 

vez, Meng e colaboradores (2008), observam em biópsias de pele de pacientes com 

dcSSc, elevada expressão de TIMP-1.  

A análise imunohistoquímica de TIMP-1, nas biópsias de pele dos pacientes do 

presente estudo, revela que a expressão desta molécula aumenta significativamente 

após o TACTH, se comparada ao período pré. Verificamos ainda que, pré-TACTH, 

havia uma correlação positiva entre os valores de expressão de TIMP-1 na pele e da 

densidade de colágeno pela coloração por Picrosirius Red, indicando presença de 

mecanismos de inibição da degradação de colágeno. Esta hipótese é reforçada por 

correlações significativas entre TIMP-1 e as MMPs analisadas na pele, também no 

período pré-TACTH, sugerindo que TIMP-1, associado às MMPs, bloqueie a atividade 

de degradação de colágeno e ECM por estas enzimas.  

Acreditamos que o aumento da expressão de TIMP-1 na pele dos pacientes 

após o transplante possa ser um mecanismo de controle da atividade catalítica das 

MMPs. Em condições de homeostase, a ação dos TIMPs é importante para proteger 

o colágeno e outros ECM da degradação excessiva (KIRK et al., 1995). Nossa 

hipótese pode ser corroborada pelos resultados de correlações significativas entre os 

valores de expressão cutânea de TIMP-1 e das MMPs estudadas, no período pós-

TACTH. TIMPs são inibidores endógenos das MMPs e se ligam a elas formando um 

complexo estequiométrico de 1:1 (BODE et al., 1999; NAGASE et al., 2006). TIMP-1 

inibe MMP-1, MMP-2 (KURODA; SHINKAI, 1997) e MMP-9 (MENG et al., 2008), 

ligando-se na razão molar 1:1. Com isso, consideramos que o aumento da expressão 

de TIMP-1 na pele dos pacientes após o TACTH seja paralelo ao aumento da 

expressão cutânea de MMPs, de forma a balancear a degradação de ECM e, assim, 

contribuir para o turnover do tecido conjuntivo. Encontramos correlação positiva entre 

mudanças nos valores de expressão de TIMP-1 e mudanças nos valores de mRSS, 

entretanto, existe associação entre aumento na expressão de TIMP-1 na pele e 

redução dos valores de mRSS. Esses achados, inesperados, poderiam refletir uma 

fase ainda de transição após o transplante, em que os níveis de TIMP-1 estejam em 

processo de redução, mas ainda em altos níveis. 
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No soro dos pacientes deste estudo constatamos que ocorre redução 

significativa dos níveis de TIMP-1 após o TACTH, no período D+360, comparando-se 

ao período pré. Alguns trabalhos na literatura demonstram que pacientes 

esclerodérmicos possuem elevados níveis séricos de TIMP-1 em relação a indivíduos 

sadios (YOUNG-MIN et al., 2001; TOUBI et al., 2002). Toubi e colaboradores (2002), 

descrevem que as concentrações séricas de TIMP-1, além de estarem aumentadas 

em pacientes com ES, relacionam-se com a gravidade da doença e com envolvimento 

de órgãos. Por outro lado, Young-Min e colaboradores (2001), observam que, apesar 

do acréscimo dos níveis séricos de TIMP-1 em pacientes com dcSSc, a molécula não 

possui associação com o envolvimento visceral. Além disso, os autores mostram que 

a concentração de TIMP-1 é maior em pacientes que apresentam um menor tempo 

de doença (YOUNG-MIN et al., 2001). 

O aumento dos níveis séricos de TIMP-1 reforça a suposição de que o 

desenvolvimento da fibrose na ES ocorra, em parte, devido à diminuição da 

degradação de ECM. Sendo assim, propõe-se que a metabolização de colágeno 

poderia ser fortemente determinada pelos níveis séricos de TIMP-1 (YOUNG-MIN et 

al., 2001). Considerando que maiores níveis séricos de TIMP-1 indicam deficiências 

na degradação de ECM, nossa hipótese para sua redução no soro dos pacientes deste 

estudo, após o TACTH, é a de que a molécula deixe de inibir em excesso a atividade 

das MMPs no tecido, influenciando assim, no remodelamento de ECM. Contudo, ainda 

não se sabe integralmente quais são os mecanismos envolvidos na indução de TIMP-

1. Para isso, são necessários novos estudos de forma a entender quais componentes 

atuam no balanço entre MMPs e TIMPs e, como se dá, funcionalmente, esta interação 

no contexto do TACTH para pacientes esclerodérmicos.  

A alta expressão de TIMP-1 concomitante à alta expressão de colágeno é vista 

em cultura de fibroblastos provenientes de biópsias de pele do antebraço de pacientes 

esclerodérmicos. Estas mesmas células também apresentam aumento da expressão 

de actina-alfa de músculo liso (α-SMA) (do inglês, a-smooth muscle actin) (KIRK et 

al., 1995). A expressão de α-SMA é uma característica chave dos miofibroblastos 

(HINZ et al., 2012) e funciona como um marcador destas células (CHADLI et al., 2019). 

Propõe-se que os miofibroblastos possam se originar de diferentes tipos celulares, 

como fibroblastos teciduais residentes, células epiteliais, células-tronco progenitoras  
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derivadas da medula óssea, ECs, pericitos, células musculares lisas e adipócitos 

(MARANGONI et al., 2015; HINZ, 2016; PARDALI et al., 2017).  

Os miofibroblastos constituem um tipo de célula mesenquimal e estão 

relacionados a diferentes contextos biológicos, seja em condições de homeostase 

(como processos de reparação em tecidos normais), seja em processos patológicos 

(como a fibrose) (HINZ, 2016). De fato, os miofibroblastos representam as principais 

células associadas à produção de matriz extracelular em diferentes doenças fibróticas 

(GEORGE, 2009; MERAN; STEADMAN, 2011; CHAPMAN, 2011; HINZ et al., 2012), 

incluindo a ES (GYFTAKI-VENIERI; ABRAHAM; PONTICOS, 2018) 

Os resultados das análises imunohistoquímicas de α-SMA nas biópsias de pele dos 

pacientes do presente estudo, demonstram que não houve alteração nos níveis de 

expressão desta molécula após o TACTH, em comparação ao período pré. Entretanto, 

observamos que antes do transplante havia uma correlação positiva entre os valores 

de expressão de α-SMA e de TGF-β na pele dos pacientes. Este achado corrobora 

relatos na literatura. O TGF-β é capaz de induzir a expressão de α-SMA 

(DESMOULIERE et al., 1993) e atuar como estímulo na diferenciação celular em 

miofibroblastos (HINZ et al., 2007; PHAN, 2008; HINZ et al., 2012). Além disso, alguns 

trabalhos demonstram que TGF-β medeia a resistência à apoptose em fibroblastos 

(KULASEKARAN et al., 2009; LAGARES et al., 2010; KULKARNI et al., 2011).   

A expressão de α-SMA encontra-se elevada em pacientes esclerodérmicos 

(RAJKUMAR et al., 2005; KISSIN; MERKEL; LAFYATIS, 2006; CHADLI et al., 2018). 

Kissin, Merkel e Lafyatis (2006), observaram por imunohistoquímica em biópsias de 

pele de pacientes com ES, nítida marcação de α-SMA, o que não ocorria em biópsias 

de pele de indivíduos saudáveis. As células α-SMA+, consideradas então como 

miofibroblastos, se localizavam em áreas com acúmulo de colágeno hialinizado, 

porém não havia correlação entre estes parâmetros. Através da criação de um score 

de marcação histológica para os miofibroblastos, observou-se correlação com a 

fibrose clínica cutânea, mensurada pelo mRSS. Além disso, alguns dos pacientes 

incluídos no estudo receberam tratamento com ciclofosfamida, o que diminuiu o score 

histológico representativo dos miofibroblastos. No entanto, cabe ressaltar que, apesar 

de diminuir o score de miofibroblastos, não foi possível determinar se a intervenção 

terapêutica com ciclofosfamida foi capaz de diminuir a produção de colágeno por estas 
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células (KISSIN; MERKEL; LAFYATIS, 2006).  

Em nosso estudo, não encontramos diferenças significativas na expressão de 

α-SMA na pele dos pacientes após o TACTH. Para Rajkumar e colaboradores (2005), 

é possível que outras células, além dos miofibroblastos, sejam responsáveis por parte 

da deposição de colágeno na ES. Com isso, uma das hipóteses que elaboramos para 

a não alteração nos níveis de expressão de α-SMA após o transplante, é a de que 

outros tipos celulares estejam envolvidos no processo de deposição excessiva de 

ECM na pele. Também consideramos possível que os miofibroblastos sofram 

alterações funcionais e fenotípicas depois do procedimento, deixando de produzir 

excessiva quantidade de colágeno e outros ECMs. Planejamos, para estudos futuros, 

avaliar o nível de expressão de α-SMA em fibroblastos obtidos da pele dos pacientes 

antes e após o TACTH, bem como realizar ensaios funcionais da produção de 

moléculas relacionadas ao processo fibrótico por estas células.  

Além de estarem intimamente relacionados ao processo fibrótico, alguns 

trabalhos na literatura relatam que os miofibroblastos são células resistentes à  

apoptose (THANNICKAL; HOROWITZ, 2006; FATTMAN, 2008; HINZ; LAGARES, 

2020). Os miofibroblastos podem ser capazes de escapar da morte celular 

programada por meio da ativação de mecanismos pró-sobrevivência, em resposta a 

sinais biomecânicos e fatores de crescimento liberados no microambiente fibrótico. 

Assim, intervenções terapêuticas capazes de reduzir ou de bloquear a expressão de 

moléculas associadas a mecanismos pró-sobrevivência, têm sido sugeridas como 

potenciais ferramentas para desencadear a apoptose destas células e, com isso, 

auxiliar na reversão da fibrose estabelecida (HINZ; LAGARES, 2020). Desta forma, 

nos indagamos se o TACTH também poderia atuar por este mecanismo. Futuramente, 

pretendemos analisar como encontra-se a expressão de marcadores associados à 

apoptose pré e pós-TACTH, de forma a compreender se este processo exerce 

influência na atividade dos miofibroblastos. 

Segundo Ramos e colaboradores (2006), investigar mediadores capazes de 

diminuir o número de miofibroblastos e, com isso, contribuir para a reversão do 

processo fibrótico, é de grande importância não somente para compreender os 

aspectos fibrogênicos, mas também uma maneira de desenvolver novas abordagens 

terapêuticas. Uma molécula capaz de induzir apoptose em miofibroblastos é o fator  
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de crescimento de fibroblastos (FGF)-1 (RAMOS et al., 2006). O FGF-1 está envolvido 

em diferentes processos fisiológicos, como a regulação do crescimento, diferenciação 

celular, angiogênese e reparo tecidual (ORNITZ; ITOH, 2001). Sua atividade é 

mediada pela ligação ao receptor de FGF (FGFR), pertencente à família de receptores 

de tirosina quinases (WILKIE et al., 2002; REUSS; VON BOHLEN UND HALBACH, 

2003). Nas análises dos níveis séricos de FGF-1 nos pacientes do presente estudo, 

demonstramos que não houve alteração significativa nos diferentes períodos de 

seguimento após o TACTH. Também observamos que não houve diferença nas 

concentrações séricas de FGF-1 entre os pacientes e indivíduos sadios.  

O FGF-1 foi tradicionalmente classificado como uma molécula pró-fibrótica, por 

promover a proliferação de fibroblastos (ARMELIN, 1973; GOSPODAROWICZ; 

MORAN, 1974). No entanto, algumas evidências têm demonstrado o contrário: FGF-

1 tem ação antifibrose (RAMOS et al., 2006; SHIMBORI et al., 2016). Neste estudo, 

vimos que os níveis séricos de FGF-1 não são diferentes entre pacientes com ES e  

indivíduos sadios. Para nosso conhecimento, somos os primeiros na literatura a 

investigar as concentrações séricas desta molécula em pacientes esclerodérmicos.  

Alguns trabalhos têm mostrado que o FGF-1 está fortemente relacionado a 

diferentes mecanismos na fibrose pulmonar (BECERRIL et al., 1999; RAMOS et al., 

2006; SHIMBORI et al., 2016). Para Shimbori e colaboradores (2016), a maioria dos 

esforços na compreensão da patogênese da fibrose pulmonar idiopática se 

concentram apenas em mediadores pró-fibrose, sendo que os estudos sobre fatores 

anti-fibrose acabam sendo escassos. Desta forma, por analisar as concentrações de 

FGF-1 no soro de pacientes com ES, pretendemos contribuir com o conjunto de 

evidências, como tentativa de apresentar a relação desta molécula em condições 

patológicas que envolvem o processo de fibrose. 

Becerril e colaboradores (1999), revelam que FGF-1 é capaz de induzir fenótipo 

antifibrótico em fibroblastos primários de pulmão humano, através da síntese de MMP-

1 e da diminuição da expressão de colágeno. Em paralelo, Ramos e colaboradores 

(2006), demonstram que o tratamento com FGF-1 em fibroblastos de pulmão humano 

diminui significativamente a taxa de crescimento e induz apoptose destas células. Os 

autores também observam que FGF-1 reduz a expressão de α-SMA - pelo efeito de 

TGF-β1 - inibindo, assim, a diferenciação em miofibroblastos. Além disso, FGF-1  
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bloqueia fortemente a fosforilação de Smad2, um importante fator para a transdução 

de sinais de TGF-β1 (RAMOS et al., 2006). Os dados de Shimbori e colaboradores 

(2016), reforçam ainda mais o papel antifibrótico de FGF-1. In vitro, também utilizando 

fibroblastos de pulmão humano, o FGF-1 inibe fortemente a ação do TGF-β1, 

prevenindo o aumento da expressão de α-SMA e diminuindo a expressão de Smad2 

e TGFβR1, um dos receptores de TGF-β1. In vivo, os efeitos de FGF-1 em um modelo 

de fibrose pulmonar experimental ocasionam uma marcante redução da resposta 

fibrótica, como o decréscimo no número de células α-SMA+ e da deposição de 

colágeno no pulmão (SHIMBORI et al., 2016).  

Embora não tenhamos encontrado diferenças nas concentrações séricas de 

FGF-1 após o TACTH nos pacientes avaliados no presente estudo, observamos que 

ao agrupá-los de acordo com o grau de envolvimento cutâneo pré-transplante, os 

níveis séricos de FGF-1 eram maiores nos pacientes com mRSS ≤ 24 do que naqueles 

com mRSS > 24. No soro de pacientes com fibrose pulmonar idiopática, existe uma 

tendência ao aumento dos níveis de FGF-1, em comparação a indivíduos sadios 

(SHIMBORI et al., 2016). Esta ligeira elevação nas concentrações séricas de FGF-1, 

pode indicar um mecanismo endógeno de limitação da fibrose, todavia, acabaria não 

proporcionando um sinal tão forte para superar as maiores concentrações de alguns 

mediadores pró-fibrose (SHIMBORI et al., 2016) liberados no pulmão dos pacientes 

(BERGERON et al., 2003). Assim, no caso da fibrose pulmonar idiopática, o aumento 

da regulação positiva de FGF-1 sugere um caminho para atenuar a progressão da 

fibrose (SHIMBORI et al., 2016).  

 Nossa hipótese para explicar os maiores níveis séricos de FGF-1 no grupo de 

pacientes com mRSS ≤24, é similar aos achados de MMP-13. Nos pacientes com 

mRSS ≤ 24, em função de a fibrose da pele ser menos pronunciada e, levando em 

conta associação de FGF-1 à atenuação do processo fibrótico e a provável existência 

de um mecanismo compensatório de sua regulação, é possível que os níveis séricos 

continuem altos. Em contrapartida, no grupo de pacientes com mRSS >24, o TACTH 

não seria capaz de induzir aumento nos níveis séricos de FGF-1, refletindo, assim, a 

fibrose acumulada. Contudo, cabe ressaltar que a análise dos níveis séricos de FGF-

1 em pacientes esclerodérmicos e sua possível relação com a fibrose dérmica, abrem 

caminho para novas investigações acerca papel desta molécula na patogênese da 
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ES. Pretendemos avaliar, em estudos futuros, como encontra-se a expressão cutânea 

de FGF-1 pré e pós-TACTH e, com isso, compreender se há de fato envolvimento 

com a fibrose dérmica na ES.   

Um comum mecanismo envolvido na fibrose de órgãos em diferentes 

patologias, incluindo a fibrose cutânea vista na ES, relaciona-se com uma molécula 

que possui papel central para a expansão de células produtoras de ECM: o fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF) (BONNER, 2004; SCHERMULY et al., 

2005; FLOEGE; EITNER; ALPERS, 2008; TROJANOWSKA, 2009). O PDGF é 

conhecido como um importante mitógeno para células mesenquimais, e um robusto 

sinal de proliferação para fibroblastos. Existem cinco isoformas distintas de PDGF 

descritas: PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-CC, PDGF-DD e PDGF-AB (ANDRAE; 

GALLINI; BETSHOLTZ, 2008). PDGF-AA e PDGF-BB, mais amplamente estudadas, 

são secretadas em suas formas ativas. A atividade biológica dos PDGFs é mediada  

por meio da ativação de receptores tirosina quinase: PDGFRα e PDGFRβ. Quando os 

receptores são ativados, há a indução de várias vias de sinalização intracelular, que 

podem culminar, entre outros processos, na proliferação, quimiotaxia e reorganização 

do citoesqueleto de actina (BETSHOLTZ, 2003; TROJANOWSKA, 2009). 

Estudos imunohistoquímicos com biópsias de pele demonstram aumento da 

expressão tanto de PDGF, quanto de seus receptores, em pacientes esclerodérmicos 

(GAY et al., 1989; KLARESKOG et al., 1990). No presente estudo, ao avaliarmos os 

níveis séricos de PDGF-AA e de PDGF-BB nos pacientes, notamos uma redução 

significativa após o TACTH, no período D+180, em relação ao período pré-TACTH.  

Nossos resultados corroboram aqueles encontrados por Michel e colaboradores 

(2016), que também avaliam pacientes com dcSSc submetidos ao TACTH. No 

trabalho, foi possível observar diminuição significativa nas concentrações séricas de 

PDGF seis meses após o transplante. Depois de doze meses, estas concentrações 

retornaram aos níveis basais. No entanto, não foram vistas diferenças nas 

concentrações de PDGF no soro dos pacientes no período anterior ao transplante, em 

relação às concentrações presentes no soro de controles sadios (MICHEL et al., 

2016). Em contrapartida, Riccieri e colaboradores (2011) e Van Der Kroef e 

colaboradores (2020a), notam que PDGF-BB apresenta maiores concentrações 

plasmáticas em pacientes com ES do que em indivíduos sadios. Além disso, os níveis  
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plasmáticos desta molécula são ainda mais elevados em pacientes portadores de 

úlceras digitais (RICCIERI et al., 2011). 

Uma das principais células produtoras de PGFB durante a fibrose são os 

macrófagos lesionais (TROJANOWSKA, 2009). Com efeito, grande proporção do 

infiltrado celular na pele de pacientes com ES é composto por monócitos e 

macrófagos.  Estas células produzem citocinas e outros fatores que contribuem para 

a ativação de fibroblastos, tendo importante papel no desenvolvimento da fibrose 

(STIFANO et al., 2012). O número de monócitos encontra-se elevado no sangue de 

pacientes com ES e se correlaciona com o mRSS (VAN DER KROEF et al., 2020b).  

Em outro estudo recente de Van Der Kroef e colaboradores (2020a), o número 

de monócitos circulantes e as concentrações plasmáticas de PDGF-BB, possuíam 

correlação significativa em pacientes esclerodérmicos. Quando adicionado CXCL4, 

uma quimiocina associada à fibrose na ES (VAN BON et al., 2014), à cultura de 

monócitos isolados dos pacientes, observou-se um aumento da produção de PDGF-

BB por estas células. Posteriormente, o meio de cultura destes monócitos ativados 

por CXCL4 foi capaz de induzir fenótipo pró-fibrótico em fibroblastos dérmicos. Estes 

resultados sugerem que a secreção de PDGF-BB em monócitos de pacientes com ES 

é mediada pela ação de CXCL4, o que indica a existência de um provável eixo de 

sinalização pró-inflamatório e pró-fibrótico entre CXCL4 e PDGF-BB na ES.  

Nossos resultados mostram acentuada redução dos níveis séricos de PDGF-

AA e de PDGF-BB, seis meses após o TACTH. Considerando o papel dos monócitos 

na produção de PDGF, é possível que o TACTH promova alterações funcionais nestas 

células, de modo a minimizar a síntese de PDGF. Para Servaas e colaboradores 

(2020), embora células do sistema imunológico inato desempenhem papel 

fundamental na patogênese da fibrose na ES (VARGA; TROJANOWSKA; KUWANA, 

2017),  a maioria dos estudos de monitoramento imunológico após o TACTH estão 

focados na resposta imune adaptativa.  

As células do sistema imune inato, como neutrófilos e células NK, são as 

primeiras a se reconstituírem pós-TACTH (STOREK et al., 2004; SZODORAY et al., 

2012). Assassi e colaboradores  (2019), comprovam que a assinatura transcriptômica 

destas células é normalizada após o TACTH em pacientes com ES, sinalizando a 

ocorrência de eventos imunomoduladores iniciais após o TACTH. Por sua vez, os 
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monócitos estão implicados em diferentes mecanismos na patogênese da ES 

(incluindo a fibrose) e, após o transplante, parecem exibir fenótipo imunossupressor 

(SERVAAS et al., 2020). Desse modo, reforçamos nossa hipótese de que a redução 

dos níveis séricos de PDGF após o TACTH possa estar relacionada a alterações 

funcionais nos monócitos. Buscaremos entender, em estudos futuros, como estas 

células encontram-se funcional e fenotipicamente pré e pós-TACTH e, se de fato, 

possuem papel na produção de PDGF e outros mediadores pró-fibróticos.  

Observamos, ainda, correlação positiva entre as concentrações séricas de 

PDGF-AA e de PDGF-BB com mudanças nos valores de mRSS nos pacientes, 

reforçando que a redução dos níveis séricos destas moléculas pós-TACTH promova 

benefícios para a melhora da fibrose cutânea clínica. Em paralelo, encontra-se em 

andamento a análise da expressão de PDGF nas biópsias de pele dos pacientes pré  

e pós-TACTH. Em investigações futuras, também pretendemos avaliar se a redução 

de PDGF influencia funcionalmente fibroblastos dérmicos isolados da pele de 

pacientes, uma vez que o bloqueio de receptores de PDGF nestas células está 

associado à diminuição de características pró-fibróticas (como maior taxa de 

proliferação, migração, elevada síntese de ECM e diferenciação em miofibroblastos) 

(HUANG et al., 2016; MAKINO et al., 2017).  

Interessantemente, o nintedanib, um inibidor de tirosina quinase, indicado para 

tratamento da fibrose pulmonar idiopática e, mais recentemente, da doença pulmonar 

intersticial secundária à ES, interfere nas vias de sinalização do FGF-1 e PDGF, entre 

outras moléculas. (SATO et al., 2017). No entanto, apesar de o medicamento ter efeito 

benéfico sobre a doença pulmonar, possui pouca atividade sobre a fibrose de pele, 

indicando que essas vias precisam ser melhor exploradas (DISTLER et al., 2019). 

Uma outra molécula que desempenha papel essencial na ativação de 

fibroblastos e no desenvolvimento da fibrose na ES é o TGF-β. Essa molécula 

caracteriza-se como o principal mediador da fibrose cutânea na ES (LU et al., 2017). 

Secretado por diferentes tipos celulares, o TGF-β está envolvido em uma gama de 

contextos biológicos, como resposta imune, regulação da homeostase, reparo 

tecidual, deposição de ECM, diferenciação e crescimento celular (SCHILLER et al. 

2004; YANG; PANG; MOSES, 2010). Existem três isoformas estruturalmente similares 

de TGF-β: TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3 (SCHILLER et al. 2004), que sinalizam através 
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de receptores transmembrana tipo I (TβRI) e tipo II (TβRII) (MASSAGUE, 2000). Em 

condições de fibrose, os macrófagos e os linfócitos são os principais tipos celulares 

produtores de TGF-β (BIERNACKA; DOBACZEWSKI; FRANGOGIANNIS, 2011) e, 

apesar das três isoformas terem expressão relatada em tecidos fibróticos, TGF-β1 é 

a mais prevalente (ASK et al., 2008).  

 Trabalhos com biópsias de pele de pacientes esclerodérmicos demonstram que 

há aumento da expressão gênica (GRUSCHWITZ et al., 1990) e proteica de TGF-β 

(GABRIELLI et al., 1993). Análises imunohistoquímicas nas biópsias de pele dos 

pacientes do presente estudo, indicam que não há diferença significativa nos níveis 

de expressão de TGF-β após o TACTH, comparada ao período pré. No entanto, em 

nosso estudo encontramos correlação positiva entre os valores de expressão de TGF-

β com os valores de expressão de α-SMA e a densidade de colágeno pela coloração 

de Picrosirius Red no período pré-transplante.  

O resultado da correlação positiva entre TGF-β e α-SMA no período pré-

transplante, corrobora dados da literatura, uma vez que TGF-β desempenha papel 

crucial nas funções e no fenótipo de fibroblastos. Sob o estímulo de TGF-β, os 

fibroblastos se tornam ativados e se diferenciam em miofibroblastos – células 

caracterizadas pela expressão de α-SMA (TOMASEK et al., 2002). A correlação 

positiva entre TGF-β e Picrosirius Red no período pré-TACTH é também condizente 

com a literatura. Existe expressão coordenada de TGF-β1 e colágeno do tipo I em 

diferentes subtipos celulares (VAN OBBERGHEN-SCHILLING et al., 1987), bem como 

ação de TGF-β na indução da deposição de colágenos do tipo I, III e V, e inibição da 

degradação destas moléculas através do decréscimo de MMPs e aumento de TIMPs 

(VERRECCHIA; MAUVIEL, 2002; DZIADZIO et al., 2004).  

No período pós-TACTH observamos uma correlação positiva entre a expressão 

de TGF-β e Picrosirius Red na pele dos pacientes. Gruschwitz e colaboradores (1990), 

notaram que em imunohistoquímica de biópsias de pele de pacientes com ES, 

fibroblastos positivos para a marcação com TGF-β se localizavam em áreas com 

acúmulo de colágeno e próximas a células mononucleares (também TGF-β+). Para os 

autores, a síntese de colágeno é induzida por TGF-β, produzido por células imunes e 

células endoteliais, durante a fase inicial da doença. A ação desta molécula poderia 

acontecer até mesmo antes do aparecimento dos primeiros sinais clínicos 
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(GRUSCHWITZ et al., 1990). O resultado de correlação positiva entre TGF-β e a 

densidade de colágeno avaliada pela coloração de Picrosirius Red nas biópsias de 

pele dos pacientes aqui avaliados pós-TACTH, nos traz à suposição de que, embora 

não ocorram alterações nos valores absolutos da expressão de TGF-β, mecanismos 

relacionados à sua sinalização intracelular que induzem à síntese de colágeno 

estejam reduzidos pós-transplante. Verrecchia, Chu e Mauviel (2001), constatam que 

TGF-β estimula a transcrição gênica de colágeno tipo I numa via dependente de 

Smad3 – um fator de transdução envolvido na sinalização intracelular de TGF-β.  

TGF-β é sintetizado inicialmente como um complexo latente inativo, conhecido 

como pequeno complexo TGF-β latente (SLC), que consiste em um domínio TGF-β 

maduro e um peptídeo associado à latência (LAP). O SLC forma ainda o grande 

complexo latente (LLC), associando-se a proteínas de ligação do TGF-β latente 

(LTBPs) (TODOROVIC; RIFKIN, 2012). No tecido conjuntivo, o LLC é secretado e 

ligado à ECM (TODOROVIC et al., 2005), e depois o TGF-β maduro pode ser ativado 

pela dissociação de LAP e LTBPs (TODOROVIC; RIFKIN, 2012). Com isso, TGF-β 

liga-se a seus receptores e fosforila proteínas da família de ativadores transcrionais: 

Smads (SHI; MASSAGUÉ, 2003).  

Em mamíferos, existem oito proteínas Smads que podem ser classificadas 

emtrês classes funcionais: Smads ativados por receptor (Smad 1, 2, 3, 5 e 8); Smad 

mediador comum (Smad4) e os Smads inibidores (Smad 6 e 7) (TEN DIJKE; HILL, 

2004) A ligação de TGF-β aos receptores fosforila, então, os Smads ativados por 

receptor, como Smad2 e Smad3, que posteriormente formam complexos com Smad4, 

translocando-se para o núcleo e, assim, regulando a transcrição de diferentes genes, 

alguns deles associados ao processo fibrótico (FENG; DERYNCK, 2005; LU et al., 

2017). 

Verrecchia e colaboradores (2007), observam que na pele de pacientes 

esclerodérmicos a via de sinalização de TGF-β encontra-se ativada. Por 

imunohistoquímica em biópsias de pele, houve aumento da expressão de Smad3, 

principalmente em queratinócitos. Além disso, a cultura de fibroblastos dérmicos 

obtidos dos pacientes, revelou aumento da fosforilação de Smad3 nestas células, o 

que se correlacionou com maiores valores de mRSS (VERRECCHIa et al., 2007). 

Denton e Abraham (2004), por sua vez, mostram que há uma ativação sustentada da 
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sinalização de TGF-β (também em cultura de fibroblastos de pacientes 

esclerodérmicos), sendo um indicativo de que a via TGF-β/Smad apresenta um defeito 

intrínseco nos fibroblastos, que poderia contribuir para a fibrose até mesmo na 

ausência de alterações em outros fatores.  

Gabrielli e colaboradores (1993), argumentam que os mecanismos de ação de 

TGF-β sob a fibrose dérmica na ES, podem depender não só da ação direta da 

molécula, mas também do número de receptores expressos em células-alvo, bem 

como do status das vias de feedback que regulam a ativação de TGF-β. Alguns 

estudos têm demonstrado que fibroblastos dérmicos isolados de pacientes 

esclerodérmicos possuem aumento da expressão de TβRI que, consequentemente, 

promove a ativação da sinalização TGF-β/Smad. Todavia, o bloqueio do receptor é 

capaz de inibir a ativação destas células (PANNU et al., 2004; PANNU et al., 2006). 

No presente estudo, uma das hipóteses que cogitamos para a ausência de 

diferença significativa na expressão de TGF-β após o TACTH, é de que ocorram 

alterações nas vias de sinalização intracelular que permeiam as ações desta molécula 

no contexto fibrótico. Além disso, é importante ressaltar que a atividade de TGF-β 

pode ser mediada, em parte, através da regulação de um efetor a jusante: o fator de 

crescimento do tecido conjuntivo (CTGF). TGF-β pode induzir a expressão de CTGF 

por meio da ligação de Smad3 ao seu sítio promotor, o que auxilia na indução da 

produção de colágeno e diferenciação em miofibroblastos (DUNCAN et al., 1999).  

Com isso, planejamos, para estudos futuros, avaliar o estado de ativação de algumas 

vias intracelulares de sinalização de TGF-β (e. g. Smads) pré e pós-TACTH na pele 

dos pacientes, tal como investigar se há o envolvimento de CTGF na fibrose cutânea 

e nos mecanismos básicos de ação do TACTH.  

Por fim, os resultados do presente estudo revelam alterações de diferentes 

moléculas associadas à fibrose e à manutenção do tecido conjuntivo após o TACTH 

em pacientes esclerodérmicos e, aproximam-se aos apresentados por Verrecchia e 

colaboradores (2007). Para os autores, o bloqueio da resposta imune após o TACTH 

pode inibir sinais que levam ao aumento da síntese de ECM (VERRECCHIA et al., 

2007). Assim, acreditamos que não só o bloqueio da resposta imune autorreativa 

determinado pelo TACTH, mas também a renovação imunológica após o 

procedimento, promovam mudanças funcionais e fenotípicas em diferentes  
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subpopulações celulares e mediadores moleculares envolvidos com o eixo patológico 

da ES, incluindo a fibrose dérmica.  

Além disso, muitos dos tratamentos disponíveis para patologias que envolvem 

fibrose, não são necessariamente eficazes em restaurar a função de órgãos 

acometidos. Para chegar próximo deste resultado, ECM considerados “doentes” 

necessitam ser removidos e/ou substituídos por ECM “saudáveis” de forma moderada 

(SAND et al., 2015; GLASSER et al., 2016). Como a degradação de ECM é um evento 

crucial no processo de reversão da fibrose, maior empenho para a compreensão dos 

mecanismos moleculares e celulares que controlam a degradação de ECM durante a 

resolução da fibrose será necessário (HINZ; LAGARES, 2020). 

Nosso estudo é limitado, uma vez que existem muitos outros elementos e 

componentes envolvidos no remodelamento de ECM da matriz extracelular e 

patogênese da fibrose dérmica na ES. Ademais, por se caracterizar como um estudo 

retrospectivo, encontramos outras limitações: falta de acesso a todas as informações 

clínicas necessárias dos prontuários médicos; a coleta e o processamento de material 

biológico envolveu terceiros, e com isso, não pudemos ter controle absoluto de sua 

acurácia e qualidade. Também houve lacunas nas coletas de amostras: soro não 

disponível de todos os pacientes; no período D+180 havia menor número e 

disponibilidade de biópsias de pele, o que nos impossibilitou a análise pareada de 

todos os pacientes incluídos neste estudo. Pode ter ocorrido também, um possível 

viés de seleção de perfil clínico dos pacientes transplantados, uma vez que os 

pacientes foram recrutados a partir de um centro de referência para transplante de 

medula óssea (TMO). Assim, somente incluímos pacientes com a forma difusa da 

doença, e pacientes que apresentavam perfil clínico mais grave do que aquele 

esperado em uma população de pacientes com ES. Por último, não conseguirmos 

incluir um grupo controle para fins comparativos nas análises das amostras de pele. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os dados clínicos avaliados a partir de prontuários médicos mostraram que, após 

o TACTH, houve considerável melhora da fibrose cutânea clínica (vista através do 

mRSS) e estabilização da função pulmonar;  

 Histologicamente, o TACTH proporcionou melhora da fibrose cutânea, diminuindo 

a espessura da pele e a densidade de colágeno; 

 As análises da expressão de moléculas relacionadas ao processo fibrótico e 

manutenção do tecido conjuntivo, na pele, demonstraram aumento da expressão 

de metaloproteinases (MMP-1, 2, 3 e 9) e de seu inibidor tecidual (TIMP-1) após 

o TACTH; 

 Não houve alteração na expressão cutânea de α-SMA e de TGF-β após o 

transplante. No entanto, foi encontrada correlação positiva entre a expressão de 

TGF-β e a densidade de colágeno na pele no período pós-TACTH, sugerindo a 

existência de mecanismos relacionados ao bloqueio da sinalização de TGF-β que 

induzem à síntese de colágeno na pele;  

 Foram vistas correlações significativas entre mudanças (de pré para pós-TACTH) 

nos valores de mRSS com os valores de expressão cutânea de TIMP-1 e os 

valores de intensidade na coloração por Picrosirius Red (que reflete a densidade 

de colágeno na pele); 

 Depois do TACTH, os pacientes com ES apresentaram redução nos níveis séricos 

de MMP-1 e S100A9 desde o início até 6 e 12 meses após o transplante; 

 Em comparação com o período pré-TACTH, as concentrações séricas de PDGF-

AA e PDGF-BB diminuíram aos 6 meses, enquanto as concentrações de TIMP-1 

diminuíram aos 12 meses pós-TACTH; 

 A expressão de COL1A1 aumentou em 6 e 12 meses depois do TACTH, ao passo 

que as concentrações de COL4A1 diminuíram em 12 meses se comparadas ao 

período de tempo de 6 meses; 

 Os níveis séricos de MMP-3 aumentaram em 6 meses, mas decaíram para os 

níveis basais em 12 meses após o TACTH; 

 Os níveis séricos de MMP-12, MMP-13 e FGF-1 não se alteraram após o 

transplante; 
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 Foram encontradas correlações significativas entre mudanças nos valores de 

mRSS e mudanças nos níveis séricos de MMP-1, S100A9, PDGF-BB, COL1A1 e 

PDGF-AA após o transplante; 

 Os níveis séricos de MMP-3, MMP-12, MMP-13 e FGF-1 foram maiores em 

pacientes com envolvimento cutâneo menos grave após o transplante. 

 

 Com base nos achados apresentados no estudo, e acima listados, concluímos 

que o TACTH diminui a fibrose da pele e modifica a expressão de moléculas 

relacionadas à manutenção do tecido conjuntivo, inflamação e dano endotelial, em 

pacientes com ES. Acreditamos, portanto, que além do mecanismo principal de 

controle da autorreatividade, o TACTH ative outras vias terapêuticas que, em 

conjunto, contribuem para os desfechos clínicos dos pacientes com ES.  
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Figura 28: Resumo ilustrado do estudo 
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Figura 28: Resumo ilustrado do estudo. Clinicamente, o TACTH promove melhora da fibrose cutânea (com redução do mRSS) e 

estabilização da função pulmonar em pacientes com ES. A pele, após o transplante, apresenta diminuição de espessura e da densidade de 

colágeno. Há aumento da expressão cutânea de metaloproteinases (MMP-1, 2, 3 e 9) e de seu inibidor tecidual (TIMP-1), pós-TACTH, 

indicando renovação do tecido conjuntivo. Observa-se correlação positiva entre TGF-β e a densidade de colágeno pós-TACTH, sugerindo 

que, mecanismos relacionados à sinalização intracelular de TGF-β que induzem a síntese de colágeno, estejam reduzidos após o 

procedimento. Embora não ocorram alterações na expressão cutânea de α-SMA depois do transplante, é possível que os miofibroblastos 

apresentem alterações funcionais e fenotípicas, deixando de produzir excessivas quantidades de ECM. No soro, há aumento dos níveis de 

COL1A1 e de MMP-3 após o transplante, mas redução dos níveis de MMP-1, S100A9, PDGF-AA, PDGF-BB, TIMP-1 e COL4A1. A diminuição 

da concentração sérica de S100A9 indica atenuação do estado inflamatório e possíveis alterações funcionais em queratinócitos na epiderme. 

Por sua vez, a redução dos níveis séricos de PDGF após o TACTH pode estar relacionada a mudanças funcionais e fenotípicas em 

macrófagos e monócitos. Já o decréscimo dos níveis séricos de COL4A1, após o transplante, pode indicar redução parcial do dano endotelial. 

Sendo assim, o TACTH diminui a fibrose da pele e modifica a expressão de moléculas relacionadas à manutenção do tecido conjuntivo, 

inflamação e dano endotelial, em pacientes com ES. Acreditamos, portanto, que além do controle da autorreatividade imunológica, outros 

mecanismos terapêuticos contribuam para os desfechos clínicos dos pacientes com ES submetidos ao TACTH. Fonte: autor da dissertação 

(ZANIN-SILVA, D. C.). 
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Apêndice 1 

 

Apêndice 1 – Expressão de marcadores histológicos de fibrose entre grupos de pacientes com ES com menor ou maior grau de 

envolvimento cutâneo PRÉ e PÓS-TACTH 
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Apêndice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Expressão de marcadores histológicos de fibrose entre grupos de pacientes com menor ou maior grau de envolvimento cutâneo PRÉ e PÓS-transplante. 

(A) Espessura da pele (coloração H&E); (B) Densidade de colágeno (coloração de Picrosirius Red); (C) α-SMA; (D) TGF-β; (E) MMP-2; (F) MMP-9; (G) TIMP-1. 

Box-plot: as extremidades das caixas indicam o 25º e o 75º percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do menor ao 

maior valor. Os grupos foram comparados de forma não-pareada com o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações; distribuição 

gaussiana dos dados.  
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Apêndice 2 

 

Apêndice 2 – Expressão de marcadores histológicos de fibrose entre grupos de pacientes com ES com tempo de doença ≤ 2 e > 2 

anos PRÉ e PÓS-TACTH 
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Apêndice 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Expressão de marcadores histológicos de fibrose entre grupos de pacientes com tempo de doença ≤ 2 e > 2 anos PRÉ e PÓS-transplante. (A) Espessura da 

pele (coloração H&E); (B) Densidade de colágeno (coloração de Picrosirius Red); (C) α-SMA; (D) TGF-β; (E) MMP-1; (F) MMP-2; (G) MMP-3; (H) MMP-9; (I) TIMP-1. 

Box-plot: as extremidades das caixas indicam o 25º e o 75º percentis, as linhas dentro das caixas indicam a média e as barras de erro se estendem do menor ao maior 

valor. Os grupos foram comparados de forma não-pareada com o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações; distribuição gaussiana dos 

dados.  
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Apêndice 3 

 

Apêndice 3 – Níveis séricos de marcadores de fibrose em indivíduos sadios e, em pacientes com ES submetidos ao TACTH 
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Apêndice 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediana e variabilidade da análise dos níveis séricos de marcadores de fibrose avaliados por multiplex em indivíduos sadios e pacientes com ES submetidos ao 

TACTH (PRÉ, D+180 e D+360). (A) COL1A1; (B) FGF-1; (C) MMP-1; (D) MMP-3; (E) MMP-12; (F) MMP-13; (G) S100A9; (H) TIMP-1. Controle/indivíduos sadios, n 

= 9; pacientes, n = 27. Os grupos foram comparados de forma não-pareada. Utilizou-se o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações 

quando os dados apresentavam distribuição gaussiana; e o teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn para múltiplas comparações quando havia distribuição não-

gaussiana dos dados.  
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Apêndice 4 

   

Apêndice 4 – Níveis séricos de COL4A1 em pacientes com ES de acordo com o grau de envolvimento cutâneo no período pré-

TACTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Média ± DP da análise dos níveis séricos de COL4A1 em pacientes com ES de acordo com o grau de envolvimento cutâneo no período pré-transplante, nos 

respectivos grupos de pacientes com mRSS ≤ 24 (n = 15) ou > 24 (n = 12). Os grupos foram comparados de forma não-pareada, utilizando o teste t, distribuição 

gaussiana dos dados. (*) p<0.05 
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Apêndice 5 

 

Apêndice 5 – Níveis séricos de marcadores de fibrose de acordo com o grau de envolvimento cutâneo nos diferentes períodos de seguimento 

dos pacientes com ES submetidos ao TACTH 
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Apêndice 5 
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Apêndice 5 
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Média ± DP dos níveis séricos de marcadores de fibrose, (A) COL1A1; (B) COL4A1; (C) MMP-1; (D) TIMP-1; (E) PDGF-AA; (E) PDGF-BB, (F) S100A9, no grupo de pacientes 

com mRSS ≤ 24 (n = 15), no grupo de pacientes com mRSS > 24 (n = 12) nos períodos PRÉ, D+180 e D+360; e valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos de 

pacientes (mRSS ≤ 24 ou > 24). Para representação da AUC, foi calculada a área total do pico (total peak area) média de cada grupo. A comparação dos resultados foi feita 

com o teste t não-pareado quando distribuição gaussiana dos dados e, pelo teste de Mann-Whitney, quando distribuição não-gaussiana dos dados. 
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Apêndice 6 

 

Apêndice 6 – Curvas individuais dos níveis séricos de marcadores de fibrose de acordo com o grau de envolvimento cutâneo durante todos os 

seguimentos dos pacientes com ES submetidos ao TACTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Média ± DP das curvas individuais dos níveis séricos de marcadores de fibrose avaliados de acordo 

com o grau de envolvimento cutâneo durante todos os seguimentos dos pacientes com ES 

submetidos ao TACTH (PRÉ, D+180 e D+360). (A) PDGF-AA mRSS > 24; (B) PDGF-BB mRSS > 

24; (C) S100A9 mRSS > 24; (D) COL1A1 mRSS ≤ 24. As análises, para cada marcador, aconteceram 

de forma não-pareada. Utilizou-se o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas 

comparações quando os dados apresentavam distribuição gaussiana; e o teste de Kruskal-Wallis e 

pós-teste de Dunn para múltiplas comparações quando havia distribuição não-gaussiana dos dados. 

(*) p<0.05, (**) p<0.01, n = 27. 
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Apêndice 7 

 

Apêndice 7 – Níveis séricos dos marcadores de fibrose no período PRÉ-transplante, nos respectivos grupos de pacientes com tempo de doença 

≤ 2 e > 2 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Marcador 
Tempo de doença ≤ 2 anos 

Mediana (Min-Max) 

Tempo de doença > 2 anos 

Mediana (Min-Max) 
p valor 

MMP-1 1596 (905,6 – 6762) 2860 (1152 – 6192) ns 

MMP-3 6542 (2894 – 44230) 6264 (2748 – 19500) ns 

MMP-13 373,2 (249,6 – 1158) 316,3 (234 – 666,8) ns 

MMP-12 215,3 (77,04 – 428,7) 171,1 (77,04 – 247,5) ns 

S100A9 738,7 (122,8 – 12656) 404,5 (57,66 – 1517) ns 

COL4A1 598,6 (267,6 – 1493) 506,3 (228,1 – 832,9) ns 

FGF-1 29,85 (17,48 – 125,3) 22,62 (15,08 – 45,90) ns 

PDGF-BB 4270 (94,5 – 22186) 4344 (81,50 – 7921) ns 

COL1A1 17520 (244 – 48635) 14132 (244 – 45408) ns 

PDGF-AA 3248 (54,5 – 5297) 3276 (49 – 5118) ns 

TIMP-1 149875 (2066 – 267350) 163750 (1147 – 219150) ns 

Min: Mínimo; Máx: Máximo; ns: não significativo; p valor: referente às análises não-pareadas entre os grupos, utilizando o teste t 

(quando distribuição paramétrica dos dados) ou o teste de Mann-Whitney (quando distribuição não-paramétrica dos dados). 
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Apêndice 8 

 

Apêndice 8 – Níveis séricos de marcadores de fibrose de acordo com o tempo de doença (≤ 2 e > 2 anos) nos diferentes períodos de seguimento 

dos pacientes com ES submetidos ao TACTH 
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Apêndice 8 
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Apêndice 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

I J 

Média ± DP dos níveis séricos de marcadores de fibrose, (A) COL1A1; (B) COL4A1; (C) FGF-1; (D) MMP-3; (E) MMP-12; (F) MMP-13; (G) PDGF-AA; (H) PDGF-BB; (I) S100A9; (J) 

TIMP-1 no grupo de pacientes com tempo de doença ≤ 2 (n = 18) e > 2 anos (n = 9) nos períodos PRÉ, D+180 e D+360; e valores da área sob a curva (AUC) entre os dois grupos 

de pacientes (tempo de doença ≤ 2 ou > 2 anos). Para representação da AUC, foi calculada a área total do pico (total peak area) média de cada grupo. A comparação dos resultados 

foi feita com o teste t não-pareado quando distribuição gaussiana dos dados e, pelo teste de Mann-Whitney, quando distribuição não-gaussiana dos dados. 



149 
 

Apêndice 9 

 

Apêndice 9 – Curvas individuais dos níveis séricos de marcadores de fibrose de acordo com o tempo de doença (≤ 2 e > 2 anos) durante 

todos os seguimentos dos pacientes com ES submetidos ao TACTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Média ± DP das curvas individuais dos níveis séricos de marcadores de fibrose avaliados de acordo com o tempo de doença (≤ 2 e > 2 anos) durante todos os seguimentos 

dos pacientes com ES submetidos ao TACTH (PRÉ, D+180 e D+360). (A) MMP-1 tempo de doença ≤ 2 anos; (B) S100A9 tempo de doença ≤ 2 anos; (C) COL1A1 tempo de 

doença ≤ 2 anos. As análises, para cada marcador, aconteceram de forma não-pareada. Utilizou-se o teste one-way ANOVA e pós-teste de Tukey para múltiplas comparações 

quando os dados apresentavam distribuição gaussiana; e o teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn para múltiplas comparações quando havia distribuição não-gaussiana 

dos dados. (*) p<0.05, (**) p<0.01, n = 27.  
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Apêndice A 

 

Apêndice A - Valores de p referentes às matrizes de correlação dos marcadores histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao 

TACTH  

 

 

 

 

 

 

 
MMP-2 MMP-3 MMP-9 TIMP-1 α-SMA Picros HE MMP-1 TGF-β 

MMP-2 0 0.002512 0.018804 0.007866 0.724237 0.017396 0.681524 0.03555 0.440049 

MMP-3 0.002512 5.62E-15 3.27E-05 0.000128 0.560276 0.430328 0.246411 0.001108 0.071429 

MMP-9 0.018804 3.27E-05 5.62E-15 0.002596 0.441256 0.252563 0.069071 7.17E-05 0.161905 

TIMP-1 0.007866 0.000128 0.002596 0 0.19644 0.002997 0.743213 0.016525 0.211145 

α-SMA 0.724237 0.560276 0.441256 0.19644 0 0.584339 0.321185 0.656714 0.035507 

Picros 0.017396 0.430328 0.252563 0.002997 0.584339 0 0.532214 0.059053 0.005414 

HE 0.681524 0.246411 0.069071 0.743213 0.321185 0.532214 0 0.048882 0.944883 

MMP-1 0.03555 0.001108 7.17E-05 0.016525 0.656714 0.059053 0.048882 5.62E-15 0.147619 

TGF-β 0.440049 0.071429 0.161905 0.211145 0.035507 0.005414 0.944883 0.147619 0 

(A) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período PRÉ-

TACTH. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman.  

(A) 
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MMP-2 MMP-3 MMP-9 TIMP-1 α-SMA Picros HE MMP-1 TGF-β 

MMP-2 0 1.82E-05 0.1307 0.005345 0.65173 0.074353 0.647897 0.000332 0.846245 

MMP-3 1.82E-05 1.12E-14 0.011096 0.003105 0.069156 0.183649 0.441613 1.2E-07 0.406455 

MMP-9 0.1307 0.011096 0 0.047021 0.098401 0.20057 0.483666 0.014997 0.613704 

TIMP-1 0.005345 0.003105 0.047021 0 0.924323 0.000826 0.007751 0.011647 0.390609 

α-SMA 0.65173 0.069156 0.098401 0.924323 0 0.634339 0.127664 0.081553 0.215021 

Picros 0.074353 0.183649 0.20057 0.000826 0.634339 0 0.002641 0.222868 0.020984 

HE 0.647897 0.441613 0.483666 0.007751 0.127664 0.002641 0 0.059984 0.472206 

MMP-1 0.000332 1.2E-07 0.014997 0.011647 0.081553 0.222868 0.059984 0 0.93672 

TGF-β 0.846245 0.406455 0.613704 0.390609 0.215021 0.020984 0.472206 0.93672 0 

(B) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período PÓS-

TACTH. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman.  

(B) 
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Apêndice B 

 

Apêndice B - Valores de p referentes às matrizes de correlação dos marcadores séricos de fibrose em indivíduos sadios e pacientes com ES 

submetidos ao TACTH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MMP-1 MMP-13 MMP-12 S100A9 COL4A1 FGF-1 PDGF-BB COL1A1 PDGF-AA TIMP-1 MMP-3 

MMP-1 5.51E-06 0.820437 0.803968 0.853946 0.903505 0.469797 0.339815 0.197685 0.282892 0.252739 0.683543 
MMP-13 0.820437 1.1E-05 0.000661 0.29116 0.009149 0.000992 0.799295 0.203263 0.054343 0.181735 8.82E-05 

MMP-12 0.803968 0.000661 0.000132 0.42791 0.002513 0.006481 0.552116 0.259392 0.031349 0.155026 0.001058 

S100A9 0.853946 0.29116 0.42791 5.51E-06 0.41008 0.14084 0.911618 0.708069 0.843182 0.204751 0.385323 
COL4A1 0.903505 0.009149 0.002513 0.41008 5.51E-06 0.081437 0.1938 0.64364 0.066562 0.29526 0.031123 

FGF-1 0.469797 0.000992 0.006481 0.14084 0.081437 5.51E-06 1 0.081437 0.077216 0.347448 0.000386 
PDGF-BB 0.339815 0.799295 0.552116 0.911618 0.1938 1 5.51E-06 0.677745 0.120574 0.427535 0.98157 

COL1A1 0.197685 0.203263 0.259392 0.708069 0.64364 0.081437 0.677745 5.51E-06 0.843182 0.683477 0.085725 

PDGF-AA 0.282892 0.054343 0.031349 0.843182 0.066562 0.077216 0.120574 0.843182 5.51E-06 0.026268 0.085725 
TIMP-1 0.252739 0.181735 0.155026 0.204751 0.29526 0.347448 0.427535 0.683477 0.026268 5.51E-06 0.179949 

MMP-3 0.683543 8.82E-05 0.001058 0.385323 0.031123 0.000386 0.98157 0.085725 0.085725 0.179949 5.51E-06 

(A) 

(A) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores séricos de fibrose em indivíduos sadios. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman.  
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MMP-1 MMP-13 MMP-12 S100A9 COL4A1 FGF-1 PDGF-BB COL1A1 PDGF-AA TIMP-1 MMP-3 

MMP-1 0.0000 0.0657 0.5347 0.5104 0.2388 0.6540 0.3777 0.6421 0.1254 0.0584 0.1108 
MMP-13 0.0657 0.0000 0.0001 0.2214 0.1011 0.0000 0.9897 0.6040 0.8384 0.6509 0.0000 

MMP-12 0.5347 0.0001 0.0000 0.1357 0.5001 0.0211 0.4220 0.2888 0.2492 0.5723 0.0000 

S100A9 0.5104 0.2214 0.1357 0.0000 0.5919 0.2151 0.3120 0.6372 0.4029 0.6786 0.2832 
COL4A1 0.2388 0.1011 0.5001 0.5919 0.0000 0.7827 0.9421 0.0279 0.2628 0.4620 0.5960 

FGF-1 0.6540 0.0000 0.0211 0.2151 0.7827 0.0000 0.5150 0.6168 0.9372 0.6501 0.0000 
PDGF-BB 0.3777 0.9897 0.4220 0.3120 0.9421 0.5150 0.0000 0.4073 0.0019 0.0001 0.8869 

COL1A1 0.6421 0.6040 0.2888 0.6372 0.0279 0.6168 0.4073 0.0000 0.1882 0.1159 0.4923 
PDGF-AA 0.1254 0.8384 0.2492 0.4029 0.2628 0.9372 0.0019 0.1882 0.0000 0.0002 0.9415 

TIMP-1 0.0584 0.6509 0.5723 0.6786 0.4620 0.6501 0.0001 0.1159 0.0002 0.0000 0.4810 

MMP-3 0.1108 0.0000 0.0000 0.2832 0.5960 0.0000 0.8869 0.4923 0.9415 0.4810 0.0000 

(B) 

(B) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores séricos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período PRÉ-TACTH. Utilizou-se o 

teste não-paramétrico de Spearman.  
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Apêndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MMP-1 MMP-13 MMP-12 S100A9 COL4A1 FGF-1 PDGF-BB COL1A1 PDGF-AA TIMP-1 MMP-3 

MMP-1 0.0000 0.1742 0.1624 0.2880 0.4556 0.2853 0.4358 0.8930 0.7758 0.1965 0.2822 

MMP-13 0.1742 0.0000 0.0099 0.3851 0.0316 0.0000 0.2013 0.5000 0.0849 0.3944 0.0000 
MMP-12 0.1624 0.0099 0.0000 0.9227 0.4420 0.0074 0.0492 0.6319 0.5569 0.7832 0.0232 

S100A9 0.2880 0.3851 0.9227 0.0000 0.5804 0.5924 0.7121 0.8380 0.8354 0.6820 0.4082 

COL4A1 0.4556 0.0316 0.4420 0.5804 0.0000 0.0187 0.2817 0.2040 0.6615 0.8418 0.0234 
FGF-1 0.2853 0.0000 0.0074 0.5924 0.0187 0.0000 0.2295 0.4743 0.0748 0.3494 0.0000 

PDGF-BB 0.4358 0.2013 0.0492 0.7121 0.2817 0.2295 0.0000 0.0612 0.0002 0.0063 0.2900 
COL1A1 0.8930 0.5000 0.6319 0.8380 0.2040 0.4743 0.0612 0.0000 0.1388 0.1505 0.3449 

PDGF-AA 0.7758 0.0849 0.5569 0.8354 0.6615 0.0748 0.0002 0.1388 0.0000 0.0026 0.0878 

TIMP-1 0.1965 0.3944 0.7832 0.6820 0.8418 0.3494 0.0063 0.1505 0.0026 0.0000 0.2911 
MMP-3 0.2822 0.0000 0.0232 0.4082 0.0234 0.0000 0.2900 0.3449 0.0878 0.2911 0.0000 

(C) 

(C) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores séricos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período D+180. Utilizou-se o teste 

não-paramétrico de Spearman.  
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(D) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores séricos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período D+360. Utilizou-se o teste 

não-paramétrico de Spearman.  

Apêndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MMP-1 MMP-13 MMP-12 S100A9 COL4A1 FGF-1 PDGF-BB COL1A1 PDGF-AA TIMP-1 MMP-3 

MMP-1 0.00000 0.59278 0.91517 0.12849 0.64651 0.86624 0.04138 0.42097 0.10794 0.33467 0.71799 

MMP-13 0.59278 0.00000 0.00450 0.39364 0.78381 0.00000 0.02452 0.63333 0.00889 0.15944 0.00000 
MMP-12 0.91517 0.00450 0.00000 0.60889 0.23502 0.02148 0.59636 0.83391 0.75332 0.64570 0.02375 

S100A9 0.12849 0.39364 0.60889 0.00000 0.63494 0.33765 0.44289 0.15231 0.02215 0.37458 0.33305 

COL4A1 0.64700 0.78381 0.23502 0.63494 0.00000 0.62629 0.64092 0.28470 0.91871 0.25618 0.46671 
FGF-1 0.86624 0.00000 0.02148 0.33765 0.62629 0.00000 0.01321 0.68885 0.00221 0.16872 0.00000 

PDGF-BB 0.04138 0.02452 0.59636 0.44289 0.64092 0.01321 0.00000 0.03493 0.00002 0.00093 0.02699 
COL1A1 0.42097 0.63333 0.83391 0.15231 0.28470 0.68885 0.03493 0.00000 0.29048 0.31807 0.79746 

PDGF-AA 0.10794 0.00889 0.75332 0.02215 0.91871 0.00221 0.00002 0.29048 0.00000 0.00224 0.00305 

TIMP-1 0.33467 0.15944 0.64570 0.37458 0.25618 0.16872 0.00093 0.31807 0.00224 0.00000 0.08694 
MMP-3 0.71799 0.00000 0.02375 0.33305 0.46671 0.00000 0.02699 0.79746 0.00305 0.08694 0.00000 

(D) 
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Apêndice C 

 

Apêndice C - Valores de p referentes às matrizes de correlação dos marcadores séricos e histológicos dos pacientes com ES submetidos ao 

TACTH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(A) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores séricos e histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período PRÉ-

TACTH. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman.  

 

(A) 
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Apêndice C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(B) Valores de p referentes à matriz de correlação dos marcadores séricos e histológicos de fibrose dos pacientes com ES submetidos ao TACTH no período PÓS-

TACTH. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Spearman.  

 

(B) 
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Anexo I 

 

Anexo I - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo I 

 

 


