UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

MARCELO GONÇALVES JUNQUEIRA LEITE

Perfil inflamatório em pacientes com rinossinusite crônica,
com e sem pólipo nasal

RIBEIRÃO PRETO
2017

MARCELO GONÇALVES JUNQUEIRA LEITE

Perfil inflamatório em pacientes com rinossinusite crônica,
com e sem pólipo nasal

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
para obtenção do Título de Doutor em Ciências.
Área de Concentração:
Estruturas Faciais.

Morfofisiologia

Orientadora: Profa.
Anselmo-Lima

Dra.

RIBEIRÃO PRETO
2017

Wilma

de

T.

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR
QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA,
DESDE QUE CITADA A FONTE.

FICHA CATALOGRÁFICA

Leite, Marcelo Gonçalves Junqueira
Perfil inflamatório em pacientes com rinossinusite crônica, com
e sem pólipo nasal. Marcelo Gonçalves Junqueira Leite /
Orientadora: Wilma T. Anselmo-Lima. Ribeirão Preto, 2017.
79p.: 12il.; 30 cm
Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto/USP. Área de Concentração: Morfofisiologia de
Estruturas Faciais.
1. Rinossinusite crônica. 2. Pólipo nasal. 3. Citocinas.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Aluna: Marcelo Gonçalves Junqueira Leite
Título: Perfil inflamatório em pacientes com rinossinusite crônica, com e sem
pólipo nasal.

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
para obtenção do Título de Doutor em
Ciências.
Área de Concentração: Morfofisiologia de
Estruturas Faciais

Aprovado em:____/____/____

Prof. Dr._________________________________________________________
Instituição:_______________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

Prof. Dr._________________________________________________________
Instituição:_______________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

Prof. Dr._________________________________________________________
Instituição:_______________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

Prof. Dr._________________________________________________________
Instituição:_______________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

Prof. Dr._________________________________________________________
Instituição:_______________________________________________________
Assinatura:_______________________________________________________

Resumo

Resumo

LEITE, M. G. J. Perfil inflamatório em pacientes com rinossinusite crônica, com
e sem pólipo nasal. 2017. 79f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Introdução: A rinossinusite crônica (RSC) é uma doença prevalente, multifatorial, de
fisiopatologia ainda muito pouco compreendida e que tem se apresentado como
grande desafio na dificuldade de tratar a doença não controlada. Embora tenha sido
aceito recentemente que a RSC precisa ser diferenciada em RSC com e sem pólipos
nasais, tornou-se claro que essa distinção é insuficiente para definir claramente
subgrupos com fisiopatologia e padrões de citocinas uniformes. Objetivos: Estudar
o perfil inflamatório TH nos pacientes da região de Ribeirão Preto-SP, Brasil, e
comparar com o perfil de outras populações. Casuística e Metodos: Foi realizado
estudo transversal prospectivo para identificar o perfil inflamatório (Th1/Th2/Th17)
pela concentração das seguintes citocinas: IFN-β1, IFN-γ, TGF-β, IL-33, IL-10, IL17A, IL-1β, IL-2 e IL-5, em pacientes com RSC com pólipo nasal (RSCcPN), RSC
sem pólipo nasal (RSCsPN) e controles. Foram colhidas amostras de tecido nasal
(concha média, seio maxilar, seio etmoidal e pólipo nasal) e analisadas por PCR em
tempo real. Resultados: Foram avaliados 117 pacientes, sendo que 67 com
RSCcPN e 29 com RSCsPN e 21 controles. Pacientes com RSCcPN apresentaram
aumento de todas citocinas em relação ao grupo controle, e os com RSCsPN
demonstraram aumento de IFN-β1, IFN-γ, IL-10, IL-17A, IL1β, IL-2 e IL-5. Na
comparação entre RSCcPN e RSCsPN observou-se diferença nas IFN-γ, TGF-β, IL2, IL-1β e IL-10. Em relação ao pólipo verificou-se padrão eosinofílico em 70% dos
casos e relação com IL-5 e AERD (doença respiratória exacerbada por aspirina, do
inglês Aspirin-exacerbated respiratory disease). Conclusões: Os resultados
mostraram que não existe um perfil inflamatório padrão de RSCcPN e RSCsPN,
confirmando que há uma diversidade ampla nas diferentes populações, podendo
estar associado a diferentes fatores ainda a serem estudados.
Palavras-chave: Rinossinusite crônica. Pólipo nasal. Citocinas.
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LEITE, M. G. J. Inflammatory profile in patients with chronic rinosinusitis, with
and without nasal polyp. 2017. 79f. Thesis (Doctoral). Ribeirão Preto Medical
School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.
Introduction: The chronic rhinosinusitis (CRS) is a prevalent, multifactorial disease
of pathophysiology that is still poorly understood and has been presented as a major
challenge in the difficulty of treating uncontrolled disease. Although it has now been
accepted that chronic rhinosinusitis needs to be differentiated into CRS with and
without nasal polyps, it has become clear that this distinction is insufficient to clearly
define subgroups with uniform cytokine pathophysiology and patterns. Objectives:
The objective was to study the inflammatory TH profile in region of the Ribeirão
Preto-SP, Brazil, patients and compare it with the profile of other populations.
Casuistic and Methods: A prospective cross-sectional study was conducted to
identify the inflammatory profile (Th1 / Th2 / Th17) by concentration of the following
cytokines: IFN-β1, IFN-γ, TGF-β, IL-33, IL-10, IL-17A, IL-1β, IL-2 and IL-5 in patients
with chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP), chronic rhinosinusitis without
nasal polyps (CRSsNP) and controls. Samples of nasal tissue (medial turbinate,
maxillary sinus, ethmoidal sinus and nasal polyp) were collected and analyzed by
real-time PCR. Results: A total of 117 patients were studied, of which 67 had
CRSwNP and 29 with CRSsNP and 21 controls. Patients with CRSwNP showed an
increase in all cytokines compared to the control group, patients with CRSsNP
showed an increased in IFN-β1, IFN-γ, IL-10, IL-17A, IL-1b, IL-2 and IL-5. In the
comparison between CRSwNP and CRSsNP we found difference in IFN-γ, TGF-β,
IL-2, IL-1β and IL-10. In relation to the polyp we found an eosinophilic endotypes
(70%) and relation with IL-5 and AERD (Aspirin-exacerbated respiratory disease).
Conclusions: Our results show that there is no standard inflammatory profile of
CRSwNP and CRSsNP, confirming that there is a wide diversity in the different
populations, and may be associated with different factors still to be studied.
Keywords: Chronic Rhinosinusits. Nasal polyps. Cytokines.
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A rinossinusite crônica (RSC) uma doença prevalente, multifatorial, de
fisiopatologia ainda muito pouco compreendida que tem se apresentado como um
grande desafio na dificuldade de tratar a doença não controlada. Embora seja
prevalente, é uma doença considerada crônica, com exacerbações agudas para se
tratar, cujo impacto médico/social é bastante negativo. Estudos indicam que o
paciente portador de RSC tem uma qualidade de vida muito ruim, chegando a ser
pior que pacientes portadores de doenças cardíacas (DECONDE; SOLER, 2016).
Entre eles, os portadores de RSC com pólipo nasal (RSCcPN) são os que mais
sofrem e apresentam maior número de recorrência da doença após tratamento
cirúrgico.
Na busca das necessidades não atendidas, novos e melhores tratamentos
têm sido insistentemente procurados. Entretanto, necessário se faz, inicialmente,
entender a causa da inflamação persistente, o papel de fatores ambientais, da
resposta imune anormal, da disfunção da barreira epitelial e do perfil inflamatório em
relação aos estados dinâmicos, fenótipo/endótipo, agravando ou não a doença.
Atualmente, tem se discutido muito sobre os dois fenótipos, RSCcPN e RSC
sem pólipo nasal (RSCsPN). Mecanismos imunológicos distintos entre esses dois
fenótipos e dentro de um mesmo fenótipo sugerem a presença de endótipos. Seria
esse um processo universal? (WANG et al, 2016). Não existem estudos suficientes
para se ter certeza. A maioria dos relatos tem focado nos endótipos celulares Th. Em
pacientes de diferentes regiões. Será que a inflamação baseada na imunidade Th
explicaria a remodelação nesses pacientes?
Embora tenha sido aceito agora que a RSC precisa ser diferenciada em RSC
com e sem PN, tornou-se óbvio que essa distinção é insuficiente para definir
claramente subgrupos com fisiopatologia e padrões de citocinas uniformes.
Enquanto as citocinas Th1 são encontradas, principalmente, nos pacientes com
RSCsNP e Th2 naqueles com RSCcPN, há uma sobreposição substancial, e várias
outras citocinas também foram detectadas. As tentativas de identificar os endótipos
da RSC, com base em citocinas, estão em curso, mas ainda não são geralmente
aceitas. Com o papel central das citocinas na rinossinusite, terapêuticas específicas
relacionadas a elas estão, atualmente, disponíveis, e apenas muito poucos estudos
abordaram

especificamente

os

efeitos

de

tais

biológicos

na

RSC
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(SCHECKENBACH; WAGENMANN, 2016).
Diante dessa problemática, decidiu-se estudar o perfil inflamatório TH nos
pacientes da região de Ribeirão Preto-SP, Brasil, e verificar se estes apresentam o
mesmo padrão dos europeus, ou não.

2. Revisão de Literatura
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2.1 Rinossinusite crônica com e sem pólipo nasal

A RSC é uma doença inflamatória crônica da mucosa nasal e dos seios
paranasais, definida pela persistência de sintomas tais como: obstrução nasal,
cefaleia, cacosmia, hiposmia e corrimento nasal por mais de 12 semanas. É uma
das doenças crônicas mais comuns, acometendo cerca de 30 milhões de
americanos, o equivalente a aproximadamente 15% da população adulta (BROOK,
2007). Em levantamento realizado na Europa pelo Global Allergy and Asthma
European Network Project (GA2LEN), Hastan et al. (2011) encontraram prevalência
da RSC de 10%. Já Pilan et al. (2012) observaram índice de 5,51% na cidade de
São Paulo. Na população americana, o valor estimado é de 12% (BLACKWELL;
LUCAS; CLARKE, 2014). Esses números estão de acordo com a prevalência
mundial da doença, que varia de 5 a 15% da população geral (FOKKENS et al.,
2012). Esta doença tem impacto socioeconômico muito grande, com custos
elevados, que incluem consultas a especialistas, exames complementares,
tratamento medicamentoso recorrente, além de elevada morbidade, levando ao
absenteísmo no trabalho e baixo rendimento escolar (DINARTE, 2017).
A RSC pode ser dividida em dois subgrupos fenotipicamente: RSCcPN e
RSCsPN, sendo esta última a forma mais comum (NIEDERFUHR et al., 2009).
Esses dois subtipos apresentam características diferentes na resposta inflamatória.
Na RSCcPN, a resposta inflamatória predominante é do tipo Th2, com predomínio
de aumento nos níveis de eosinófilos e interleucinas (IL)-5 com a citocina dominante.
Já na RSCsPN, a resposta imune predominante é Th1, com predomínio de células
mononucleares (neutrófilos e fibroblastos) e aumento das citocinas TGF-β (Fator de
transformação do crescimento beta) e INF-β (interferon beta) (ALOBID et al., 2011;
BACHERT;

VAN

CAUWENBERGE,

1997).

A

necessidade

de

uma

nova

subclassificação da doença em subfenótipos ou endótipos poderia redirecionar o
tratamento da RSC, na medida em que identificaria mecanismos fisiopatogênicos
distintos (AKDIS et al., 2013; BACHERT; AKDIS, 2016; BACHERT; VAN
CAUWENBERGE, 1997; CHO et al., 2005; CHO; BACHERT; LOCKEY, 2016; LOU
et al., 2016).
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O PN, normalmente aparece nas proximidades do complexo ostiomeatal e
recesso esfeno-etmoidal. É formado por tecido conjuntivo frouxo, revestido por
epitélio pseudoestratificado respiratório com células ciliadas e caliciformes, que
frequentemente sofre hiperplasia ou metaplasia escamosa. O seu estroma é
formado por células inflamatórias, predominantemente eosinófilos, glândulas e
capilares. Além dos eosinófilos, também podem ser encontrados em menor número
os neutrófilos, mastócitos, plasmócitos, linfócitos, monócitos e fibroblastos (COUTO
et al., 2008).
A RSC pode ser encontrada em associação com patologias de base, tais
como

alergias,

discinesias

mucociliares,

imunodeficiências

e

doenças

granulomatosas ou anormalidades anatômicas do septo nasal ou da parede lateral,
lesões tumorais e presença de corpos estranhos nasais (FOKKENS; LUND;
MULLOL, 2007; LOCKEY; RUCKNAGEL; VANSELOW, 1973). Sabe-se que
infecções bacterianas e virais são fatores importantes associados à patogenia de
rinossinusites agudas; porém, a patogenia da RSC ainda não é totalmente
compreendida

(BROOK, 2007). Uma resposta inflamatória exacerbada do

hospedeiro, determinada por citocinas quimiocinas, a esses gatilhos externos, vem
se mostrando fundamental para a manutenção do processo inflamatório crônico em
estudos mais recentes (KERN et al., 2008; RAMANATHAN; LANE, 2007) Acredita-se
que exista um defeito na capacidade do epitélio em manter uma barreira mecânica
intacta, liberar moléculas de defesas de forma correta, reconhecer antígenos e
produzir adequadamente moléculas inflamatórias importante coordenação de outras
celulas do sistema imunológico (JIANG et al., 2011).

2.2 Importância dos mediadores inflamatórios

Por se tratar de uma doença inflamatória é fundamental o entendimento dos
mediadores inflamatórios e das vias de ação envolvidas. A presença de linfócitos T
de memória ativados abundantemente (CD3+ CD45RO+) produz um fenótipo misto
Th1/Th2, com presença de IL-5 sinalizando a via Th2 e INF-β, sinalizando a via Th1
(SANCHEZ-SEGURA; BRIEVA; RODRIGUEZ, 1998). Posteriormente, foi adicionado
um terceiro subtipo Th17, de acordo com o padrão de citocinas presentes
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(HARRINGTON et al., 2005). Sendo a resposta Th1 associada à presença de níveis
elevados de IL-12 e IFN-γ (interferon gama), que promove a defesa contra
patógenos intracelulares. A resposta Th2 associada a níveis altos de IL-4 e IL-5,
responsável pela resposta imune contra parasitas, e associada a doenças alérgicas
e asma. Já a resposta Th17, caracterizada por níveis elevados de IL-17, IL-6, TGFβ1 e IL-23, está associada a defesas contra bactérias extracelulares (KERN et al.,
2008).
Sabe-se, também, que o comportamento desses mediadores se diferencia de
acordo com a presença ou não do pólipo na RSC (VAN ZELE et al., 2006).
A característica principal do processo observado no tecido polipoide é a
presença e persistência de eosinofilia local, enquanto que na RSCsPN há
prevalência de neutrófilos e fibroblastos (MELTZER et al., 2004). Estudos
investigando o padrão inflamatório da mucosa nasal, medido seus mediadores,
demostraram que a RSCsPN é caracterizada classicamente pelo padrão Th1,
polarizada por altos níveis de IFN-γ e TGF-β, enquanto que a RSCcPN apresenta
padrão Th2, polarizado por altos níveis de IL-4, IL-5 e IL-13 (PARK et al., 2013) No
entanto, vem sendo demonstrado, por diversos autores, perfis diferentes,
dependendo da região e população estudada (BABA et al., 2015; SEJIMA et al.,
2012; WANG et al., 2016; ZHANG et al., 2008).
Há, no entanto, um perfil diferenciado de expressão de mediadores
inflamatórios na RSC, como mostra o Quadro 1. Ao contrário da RSCcPN, a
RSCsPN se caracteriza pelo aumento nos níveis de TGF-β e INF-β, entre outros.
Ambas as citocinas são produzidas, preferencialmente, pela via Th1 inflamatória. Já
a RSCcPN exibe um perfil inflamatório do tipo Th2 com ativação de abundantes
eosinófilos intínsicamente relacionados à IL-5, IL-8, eotaxinas, RANTES (Regulated
on activation, normal T cell expressed and secreted), entre outras (Figura 1), embora
os mecanismos celulares e moleculares, que dirigem a inflamação mediada por TH2,
ainda não estejam completamente compreendidos (ALOBID et al., 2011; VAN
CROMBRUGGEN et al., 2011).

Revisão de Literatura |

Quadro 1 - Diferenças dos mediadores inflamatórios na RSC com e sem PN

Th1
IFN-γ
INF-β
TGF-β
IL-12
Neutrófilo

Th2
IL-5
IL-4
IL-13
IL-33
IgE
Eosinófilos
(Europa)

Figura 1 - Esquema de formação do pólipo nasossinusal

Th17
IL-17ª
IL-6
IL-1β
Neutrófilos
(Asia)
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2.2.1 Interleucinas

As ILs são alguns tipos de proteínas produzidas, principalmente, por células
T, embora algumas sejam sintetizadas também por macrófagos e células teciduais.
Possuem várias funções, mas a maioria delas está envolvida na ativação ou
supressão do sistema imune, pela ativação dos linfócitos e indução da divisão de
outras células. Dependem da ligação com receptores específicos da membrana
celular para desempenharem sua função. Normalmente, há a necessidade da ação
de mais de uma citocina para uma resposta imune, por isso elas agem em conjunto,
formando uma rede complexa, na qual a produção de uma citocina influenciará a
produção ou resposta de outras.

2.2.2 Interleucina 2 (IL-2)

A IL-2 é uma citocina que induz a maturação de linfócitos B e de células T. É
uma proteína que regula as atividades das células brancas do sangue (leucócitos e,
frequentemente, linfócitos), responsáveis pela imunidade. Faz parte da resposta
natural do organismo a infecções microbianas e fatores externos e medeia seus
efeitos por ligação a receptores de IL-2, expressos por linfócitos (LIAO; LIN;
LEONARD, 2011). A IL-2 promove a expressão de receptores para outras citocinas e
fatores de transcrição, promovendo ou inibindo a cascata de citocinas da resposta
Th. Porém, não especifica qual tipo de diferenciação Th pode ocorrer e, dessa
forma, pode estimular ou manter o estado diferenciado de Th1, Th2 ou Th17,
dependendo das outras citocinas presentes no meio após a estimulação do antígeno
(LIAO; LIN; LEONARD, 2011) (Figura 2).
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Figura 2 - Representação espacial da IL-2

IL-2

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017a)

2.2.3 Interleucina 5 (IL-5)

A IL-5 humana é uma glicoproteína ativa na forma de um homodímero ligado a
um radical sulfídico com 115 aminoácidos em cada cadeia de peso molecular de 25
a 40 Kd (Figura 3). É uma citocina produzida pelos linfócitos T helper 2 e mastócios,
expressa pelos eosinófilos e que desempenha papel importante em várias doenças
em que há aumento de eosinófilos como a asma, rinite alérgica e esofagite
eosinofílica. É responsável pela estimulação da produção de células B, aumento da
secreção de imunoglobulinas e exerce papel fundamental na ativação de eosinófilos
(BACHERT; VAN CAUWENBERGE, 1997; BAGLEY; LOPEZ; VADAS, 1997;
MILBURN et al., 1993).
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Figura 3 - Representação espacial da IL-5

Fonte: (WIKIPEDIA, 2016)

A IL-5 também parece exercer papel fundamental na RSC. Vários autores
relataram níveis significativamente elevados desta citocina Th2 em pacientes com
RSCcPN, quando comparados com os controles:
Bachert et al. (2001) avaliaram 20 pacientes com RSCcPN comparados com
20 controles, utilizando a técnica de imuno-histoquímica e observaram aumento nas
concentrações de IL-5, imunoglobulina E (IgE), eotaxina e leucotrienos, que eram
significativamente maiores nos afetados que nos controles. Muitos estudos se
seguiram desde então. Perez et al. (2003) utilizaram a técnica de PCR (reação em
cadeia da polimerase) em tempo real (real time-PCR) e propuseram a padronização
da técnica para dosagem de IL-5 em sangue periférico e tecido nasal de pacientes
com RSC. Figueiredo et al. (2007) avaliaram 21 pacientes com RSCcoPN e 13
indivíduos controles e propuseram uma análise da expressão gênica de alguns
mediadores inflamatórios pela técnica de RT-PCR (reverse transcription polimerase
chain

reaction)

e

observaram

que

a

expressão

dos

genes

de

IL-5

é

significativamente maior nos afetados.
Níveis elevados de IL-5 foram detectados em ensaios de RNAm (ácido
ribonucleico mensageiro) e em proteína nos PN de pacientes com doenças
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concomitantes que promovem eosinofilia como asma e intolerância à aspirina
(FIGUEIREDO et al., 2007).
No consenso de 2011, do Projeto Polina, também ficou reconhecidamente
documentada a importância da IL5 como citocina fundamental no processo de
recrutamento, maturação e ativação de eosinófilos na PN, bem como a inibição de
sua apoptose (ALOBID et al., 2011).

2.2.4 A interleucina 10 (IL-10)

A IL-10, também conhecida como fator inibidor da síntese de citocinas
humanas (CSIF), é uma citocina anti-inflamatória e um fator desativante de
macrófago, que atua nas células dos macrófagos a fim de produzir efeitos inibidores
nas células T e natural killer (NK). Ela também regula o crescimento e/ou
diferenciação

das

células

B,

granulócitos,

neutrófilos,

células

dendríticas,

queratinócitos e células endoteliais. O efeito principal da IL-10 é inibir a síntese de
outras citocinas, como o IFN-γ, IL-2, IL-12, TNF-β. Inibe, ainda, a proliferação de
células Th1, mas não de Th2, diminuindo a função citolítica e secretora de citocinas
por Th1, facilitando o desenvolvimento de respostas Th2. A IL-10 atua como
coestimulador para a proliferação de mastócitos e seus progenitores. É ainda
coestimulador no crescimento dos timócitos imaturos, agindo como fator de
diferenciação para as células T citotóxicas, sendo esta ação de menos intensidade.
,

É
,

,

),
. Exerce
,

,

,

,
(CAMPOS, 2007) (Figura 4).
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Figura 4 - Representação espacial da IL-10

IL-10

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017c)

Para suportar a hipótese de que o Staphylococcus aureus (S. aureus) pode
desviar a destruição imune via IL-10 na RSC, Schwartz et al. (2017) analisaram se
níveis de IL-10 em pacientes com RSC diferem dos controles usando as técnicas de
microarray e imuno-histoquímica. Em suas análises encontraram níveis bem mais
altos nos pacientes com RSC do que nos controles. Xu et al. (2016) estudaram 35
pacientes com RSCcPN, 12 com RSCsPN e 10 controles, encontrando aumento
expressivo da IL-10 no grupo com RSCcPN.

2.2.5 Interleucina 17A (IL-17A)

A IL-17 ou IL-17A é uma das seis citocina da família das citocinas IL-17 (IL17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F). Age nos tecidos por meio de um
receptor constituído pelas subunidades IL-17RA e IL-17RC, induzindo a secreção de
quimiocinas, como a IL-8, que permitem o recrutamento de neutrófilos. É produzida
por uma subpopulação de linfócitos T auxiliares, chamados Th-17, inibidos por IFNγ, IL-4 e IL-23 (FOSSIEZ et al., 1996; HARRINGTON et al., 2005) (Figura 5).
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Figura 5 - Representação espacial da IL-17

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017c)

A IL-17 é uma citocina com alta incidência nos PN. Estudos têm demonstrado
que a gravidade do dano epitelial e o espessamento da membrana nasal dependem
da quantidade de células positivas IL-17A infiltradas (SAITOH et al., 2010). Também
tem sido relatado que PNs de pacientes asiáticos tendem a ser neutrofílicos,
enquanto os europeus eosinofílicos (JIANG et al., 2011).
Muitos estudos têm demonstrado que a IL-17 está relacionada ao
recrutamento neutrofílico. Além do mais, é conhecida pelo seu importante papel na
resistência do hospedeiro a bactérias e fungos na superfície da mucosa, com
recrutamento local de células imunes (BRODLIE et al., 2011; McCARTHY et al.,
2014; MEHROTRA et al., 2017). Gong et al. (2017) investigaram a expressão e
distribuição da IL17 e exploraram seu papel na patogênese da RSCcPN utilizando
real-time PCR. Em todos os grupos estudados houve forte correlação entre IL-17
nas células epiteliais da mucosa nasal e glandulares e nas células inflamatórias,
sugerindo que a IL-17 exerce papel na patogênese na RSCcPN não eosinofílica.
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Hu et al. (2013) investigaram a expressão da IL-17A por imuno-histoquímica
em 40 pacientes chineses com RSC e 16 controles, analisando sua correlação com
parâmetros clínicos (gravidade dos sintomas e classificação de Lund-Mackay).
Segundo os autores, a expressão da IL-17A estava mais alta nos pacientes chineses
do que nos controles, associada a células inflamatórias infiltrantes, gravidade dos
sintomas e aparência radiológica, sugerindo papel importante na patogênese e
remodelamento dos PNs. Huang et al. (2016) analisaram a associação entre o uso
do tabaco e a expressão da IL-17A na mucosa dos seios paranasais em 24
pacientes com RSC (13 fumantes e 11 não fumantes) por real time PCR. O uso do
tabaco esteve associado com o aumento no número de visitas a serviços de
urgências pela crise de asma e alta expressão da IL-17A.

2.2.6 Interleucina 33 (IL-33)

Em humanos, a IL-33 é uma proteína codificada pelo gen IL-33. É membro da
família IL-1, que potencialmente dirige a produção de citocinas Th2 (MIRCHANDANI;
SALMOND; LIEW, 2012; YAGAMI et al., 2010). A IL-33 é expressa por uma
variedade de células, incluindo fibroblastos, mastócitos, células dentríticas,
macrofagos, osteoblastos, células endoteliais e epiteliais (LAM et al., 2015) (Figura
6).
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Figura 6 - Representação espacial da IL-33

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017d)

Kim et al. (2017) investigaram a expressão da IL-33 e sua origem celular em
19 controles, mucosa de 61 pacientes com RSCsPN e mucosa de 69 pacientes com
RSCcPN e 71 PNs, além de um estudo no modelo de ratos com RSC. Seus dados
sugerem importante papel da IL-33 na patogênese da RSCcPN via recrutamento
neutrofílico. Lam et al. (2015) estudaram a expressão das IL-25 e 33 em mucosa do
seio em 39 pacientes (12 RSCcPN, 20 RSCsPN e 7 controles), comparando os
marcadores histopatológicos e fenotípicos para investigar os fatores que podem
dirigir a inflamação na RSC. Segundo os autores, houve expressiva expressão das
IL-33 e 25 nos pacientes eosinofilicos com RSC. Soyka et al. (2015) biopsiaram a
mucosa de seios paranasais e analisaram a prensa de diferentes citocinas e
receptores, com especial foco na IL-33, por PCR e imunofluorecência. O estudo
demonstrou que a IL-33 está presente nos tecidos de pacientes com RSC e que o
INF-γ exerce importante papel como indutor de sua produção, além do seu papel no
aumento da produção das citocinas tipo Th2.
Shaw et al. (2013) investigaram o papel das células epiteliais derivadas das
citocinas IL-33 e células linfoides inatas responsivas à IL-33 usando PCR e
citometria de fluxo em pacientes portadores de RSCcPN e RSCsPN. Seus
resultados demonstraram a importância das células linfoides inatas na doença
inflamatória mediada por TH2.
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Ishinaga et al. (2017) investigaram se a IL-33 está envolvida na
superprodução de muco e hiperplasia de células caliciformes na inflamação crônica
eosinofílica. Encontraram evidências diretas da IL-33 aumentando a expressão do
gen e da proteína mucina, superrregulando os PNs na inflamação crônica
eosinofílica. Song et al. (2017) investigaram a expressão e o papel da IL-33 na
inflamação eosinofílica com e sem PN e correlacionaram com a gravidade clínica. O
aumento da expressão da IL-33 esteve correlacionado apenas com os scores
endoscópicos e a eosinofilia.
2.2.7 Interleucina 1 beta (IL-1β)
A IL-1β é um membro da família de IL-1, em que se tem a IL-1α e IL-1β. É
produzida, principalmente, por macrofagos ativados como uma proteína, que é
proteoliticamente processada para sua forma ativa de caspase-1. É um importante
mediador da resposta inflamatória e está envolvida com uma variedade de atividade
celulares, incluindo proliferação celular, diferenciação e apoptose (Figura 7).

Figura 7 - Representação espacial da IL-1β

IL-1β

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017e).
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Wang et al. (2015) demonstraram que a expressão desequilibrada das
isoformas de GR (receptor de glicocorticoide) no tecido de PN induzido por IL-1β in
vitro é mediada através das vias de sinal p38 MAPK e JNK, por meio de um modelo
in vitro ao glicocorticoide. Chen et al. (2011) investigaram a relação entre o
polimorfismo do gen IL-1β 31T/C e RSC em 123 pacientes com RSC e 239
controles, pou PCR real time, concluindo que ele deve ser um fator de risco
independente para RSC. Da mesma forma, Mfuna Endam et al. (2010) estudaram a
associação entre os polimorfismos dos genes ILA, ILB e TNF (fator de necrose
tumoral) em pacientes com RSC com e sem PN. Os autores conseguiram replicar o
relato prévio da associação entre os polimorfismos IL-1 e RSC grave e identificaram
três potenciais novas associações no mesmo gene.

2.2.8 Interferon

O Interferon é uma proteína produzida pelos leucócitos e fibroblastos para
interferir na replicação de fungos, vírus, bactérias e células de tumores, e estimular a
atividade de defesa de outras células. É um tipo de citocina produzida por todos os
animais vertebrados e alguns invertebrados. Existem três tipos de interferon,
classificados de acordo com o receptor celular e a resposta que ativam:
- Interferon tipo I: A forma alfa é produzida por leucócitos e a forma beta
por fibroblastos, quando invadidos por vírus (Figura 8). Induz a própria
célula infectada e as células próximas a produzirem proteínas que
impedem a replicação do vírus. Usado para tratar hepatites B e C e
esclerose múltipla. Sua produção é estimulada por IL-1 e IL-2 e pelo
TNF. É uma citocina Th1, que induz a resposta imune antiviral pela
ativação de Linfocitos T, NK e macrófagos, além do recrutamento de
células inflamatórias para o tecido infectado (FOKKENS et al., 2012).
-

Interferon tipo II: Também conhecido como interferon imune e sempre na
forma de IFN-γ (Figura 9), é produzido por linfócitos T e células NK,
quando estimulados por IL-12 ou 18. O IFN-γ é responsável por ativar
macrófagos,

estimula

a

expressão

do

complexo

maior

de

histocompatibilidade, crescimento, maturação e diferenciação de muitos

Revisão de Literatura |

34

tipos de células, aumenta a atividade de células NK, regula a resposta
inflamatória, potencializa outros interferons e modula a atividade dos
linfócitos B. Pode ser usado no tratamento da doença granulomatosa
crônica e da osteopetrose (HALLER; KOCHS; WEBER, 2007; TODD;
GOA, 1992).

Figura 8 - Representação espacial do interferon-beta humano

Interferon-beta

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017f)
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Figura 9 - Representacial espacial do interferon-gama
Interferon-gama

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017g)

Cho et al. (2005), com o objetivo de caracterizar as variedades de infiltrados
de células T em tecidos coletados de pacientes com RSCcPN, analisaram os perfis
de citocinas dessas células T infiltrantes e determinaram se os linfócitos T
infiltrativos são específicos para superantígenos (SAGs). De forma bem interessante,
os números e as proporções médias totais de células T CD3+, CD4+ e CD8+ foram
significativamente maiores no tecido mucoso e no PN dos pacientes do que no
grupo controle. A maioria das células T infiltrantes em pacientes com RSCcPN foram
ativadas células T de memória CD45RO+. Além disso, a expressão de IFN-γ foi
significativamente maior do que a expressão de IL-10 e IL-4 em células T infiltradas
isoladas da mucosa e do tecido de pólipo. O IFN-γ também mostrou aumentos
significativamente maiores na expressão em comparação com IL-4 e IL-10, quando
as células T isoladas foram estimuladas com SAG in vitro (Figura 10).

Revisão de Literatura |

36

Figura 10 - Representação espacial do TGF-β

TGF-β1

Fonte: (WIKIPEDIA, 2017h)

O TGF-β é uma molécula constituída de homodímeros polipeptídicos de peso
molecular variando em cerca de 25 Kd e que pode se apresentar em três isoformas:
TGF-β 1, 2 e 3. A TGF-β1 é sintetizada por células hematopoiéticas, endoteliais e
células do tecido conectivo, a TGF-β2 é sintetizada por células endoteliais e
neuronais e a TGF-β3 é sintetizada por células mesenquimais (SALIB; HOWARTH,
2017).
A TGF-β pertence a uma família de proteínas que possuem, tanto atividade
pró-inflamatória quanto anti-inflamatória, participando na iniciação, manutenção ou
resolução do processo inflamatório. Além de exercer papel quimiotático de
neutrófilos, células T e monócitos, a TGF-β também é reconhecida por ser um
potente químioatrativo de mastócitos. Seu papel na RSC é ainda muito controverso.
Vários autores discutem se ela favorece ou não a doença. Muitos acreditam no seu
papel pró-inflamatório, por encontrarem níveis aumentados dessa molécula na
matriz extracelular dos tecidos polipoides (LETTERIO; ROBERTS, 1998).
Algumas células T (por exemplo: células T reguladoras - Treg) liberam TGFp1 para inibir as ações de outras células T. A proliferação de células T ativadas de
IL-1 e IL-2 (TIEMESSEN et al., 2003; WAHL et al., 1988) e a ativação de células T
auxiliares quiescentes e células T citotóxicas são prevenidas pela atividade de TGFβ1 (GILBERT et al., 1997; WAHL; WEN; MOUTSOPOULOS, 2006). Da mesma
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-alfa do tumor de necrose (TNF-a) e várias ILs. Também

pode diminuir os níveis de expressão dos receptores de citoquinas, como o receptor
de IL-2 para reduzir a atividade das células imunes. No entanto, a TGF-β1
pode aumentar a expressão de certas citocinas em células T e promover a sua
proliferação, particularmente se as células forem imaturas (LETTERIO; ROBERTS,
1998).
Zhang et al. (2008) estudaram diferentes tipos de células T efetoras
orquestrando a inflamação da mucosa na doença sinusal crônica. Investigaram a
associação da predominância das células inflamatórias com o adrão de células T
regulatórias. Foram avaliados 26 pacientes belgas com RSCcPN e 21 controles, 29
chineses com RSCcPN e 29 controles. Tecidos dos pacientes belgas com RSCcPN
foram caracterizados por padrão inflamatório eosinofílico, enquanto os de chineses
apresentaram padrão inflamatório neutrofílico. Em ambos os grupos de pacientes
com RSCcPN foi observado aumento da resposta T celular e diminuição na
expressão de Foxp3 e TGF-β em comparação com os respectivos grupos controles.
Entretanto, os pacientes brancos apresentaram aumento do padrão inflamatório Th-2
em relação aos controles e pacientes asiáticos, sendo que estes últimos
apresentaram padrão inflamatório Th1/th17. Em ambos os grupos de pacientes com
RSCcPN, brancos e asiáticos, encontrou-se um sistema T-cell ativado e prejuízo da
função regulatória T-cell. Em pacientes brancos, o padrão inflamatório foi Th2 e em
asiáticos Th1/Th17.
Cao et al. (2009) investigaram o perfil imunopatológico de adultos chineses
em 94 pacientes RSCsPN, 151 RSCCPN e 50 controles, por meio do RT-PCR. Os
níveis de citocinas Th1, Th2 e TH17 estavam elevados e os de Foxp3 e TGF-β
diminuídos nos dois grupos com RSC, em relação ao controle. Comparando
pacientes com RSCcPN e RSCsPN, verificou-se que os com RSCsPN apresentaram
altos níveis de IFN-γ, enquanto apenas os eosinofílicos RSCcPN mostraram
aumento de GATA-3 e IL-5. Tanto pacientes com RSCcPN como os com RSCsPN
demonstraram ativação da resposta infamatória T celular com aumento dos padrões
Th1, Th2 e Th17. o grupo RSCsPN confirmou predomínio do padrão Th1, enquanto
que o padrão Th2 com predomínio de reação Th17 e aumento de células NK foi
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encontrado apenas em pacientes com RSCcPN eosinofílicos, mas não nos RSCcPN
não eosinofílicos.
Sejima et

al. (2012)

analisaram

tecidos homogenados da

mucosa

nasossinusal de 14 controles, nove pacientes com RSCsPN e 19 com RSCcPN , a
expressão de TGF-β, IL-5, IgE, enterotoxina Staphylococcus (SAE)-IgE, proteína
catiônica esonifílica (ECP), myeloperoxidase (MPO), IL-1β, IL-6 e IL-8. Esse foi o
primeiro estudo que mostrou o perfil de citocinas em pacientes japoneses: pacientes
com RSCcPN apresentavam altos níveis de IL-5, IgE, SAE-IgE e ECP, enquanto que
os com RSCsPN foram caracterizados pelos altos níveis de TGF-β, mostrando um
padrão similar ao europeu.
Katotomichelakis et al. (2013) estudaram a mudança da resposta inflamatória
em uma região geográfica ao longo do tempo. Avaliaram pacientes com RSCcPN na
Thailândia em dois momentos diferentes, com 12 anos de intervalo entre eles,
analisando a presença de S. aureus e mediadores inflamatórios. Encontraram
aumento significativo nos valores absolutos de eosinófilos e células IgE (+) na série
de tecidos RSCcPN em 2011, em comparação com 1999, e aumento significativo,
mas menor, nos neutrófilos. A avaliação semiquantitativa revelou valores médios
significativamente maiores de células positivas para todos os marcadores
inflamatórios estudados no grupo de pacientes de 2011, com exceção do receptor
de IgE de alta afinidade. Essa "mudança eosinofílica" da inflamação foi
acompanhada de maior transporte de S. aureus, bem como frequências mais altas
de invasão de S. aureus (54,8% versus 10,6%; p<0,001) em 2011, em comparação
com os indivíduos de 1999. Os pacientes com asma apresentaram maior
probabilidade de ter maiores taxas de transporte de S. aureus em comparação com
não-asmáticos.
Wang et al. (2016) realizaram um estudo multicêntrico na Eruropa, Asia e
Oceania para verificar a diversidade do perfil de citocinas Th em 435 pacientes com
RSCcPN e RSCsPN e 138 controles. Os autores analisaram as concentrações na
mucosa nasal das citocinas padrão Th1; Th2 e Th17 em mucosa de PN, mucosa
etmoidal e concha nasal inferior dos controles. Ainda compararam o padrão
eosinofílico versus neutrofílico dos pacientes com RSCcPN. Concluiram existir uma
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diversidade do padrão inflamatório Th entre os pacientes com RSC da Europa, Asia
e Oceania.
Ramezanpour et al. (2016) investigaram os efeitos do interferon e citocinas
th1, th2 e th17 na função da barreira do epitélio respiratório em culturas de células
epiteliais humanas de quatro pacientes. Seus resultados indicaram que a Th17 pode
contribuir para desenvolvimento da RSCcPN provocando disrrupção da barreira da
mucosa.
Racette et al. (2017) correlacionaram os sintomas de pacientes com RSCcPN
por meio de TC (tomografia computadorizada), endoscopia e biomarcadores
intranasais (iL-5, iL-13) em 258 pacientes. Segundo eles, a endoscopia nasal foi a
correlação

mais

forte

com

obstrução

nasal

e

secreção

nasal,

também

correlacionados com os biomarcadores da RSC.
Park et al. (2013) analisaram a expressão e a distribuição do padrão de
supressores de citocinas em pacientes com RSC com e sem PN, bem como a
expressão do nível de várias citocinas por RT-PCR, westerm blot e imunohistoquímica em cultura de células epiteliais nasais. Os supressores de sinalização
de citocinas estavam aumentados na RSC independente da presença de PN,
provavelmente pela resposta de níveis elevados de várias citocinas muito
aumentadas na mucosa inflamada dos seios paranasais.
Van Bruaene et al. (2009) analisaram a presença de isoformas de TGF-β
presença de receptores, sinalização intracelular e deposição de colágeno em RSC
na mucosa de 13 pacientes com RSCcPN, 13 com RSCsPS e 10 controles. Seus
resultados foram compatíveis com o padrão de remodelamento refletido pela
ausência de colágeno nos pacientes com RSCcPN e excessiva produção de
colágeno na matriz extracelular naqueles com RSCsPN.
Diante dessa diversidade de estudos sobre mediadores inflamatórios entre
pacientes com RSC com e sem PN, e também pela ausência de um estudo com
bom número de amostragem, decidiu-se estudar o padrão inflamatório presente nos
pacientes brasileiros da região de Ribeirão Preto-SP, portadores de RSC.

3. Objetivos
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Estudar o padrão inflamatório de citocinas dos pacientes portadores de
RSCcPN e RSCsPN e controles da região de Ribeirão Preto-SP, e comparar com o
perfil de outras populações.

4. Casuística e Métodos
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4.1 Pacientes

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(HCFMRP-USP) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
Processo nº 10466/08 (Anexo). Todos os pacientes ou responsáveis assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice).
Foi realizado estudo transversal, entre janeiro de 2010 e abril de 2012. Foram
selecionados 136 pacientes e controles, na faixa etária de 11 a 83 anos, divididos
em três grupos. O primeiro grupo, composto por 71 pacientes submetidos à cirurgia
endoscópica nasal por diagnóstico de RSCcPN, o segundo incluiu 34 pacientes
submetidos à cirurgia endoscópica nasal por RSCsPN. Pacientes de ambos os
grupos foram diagnosticados seguindo os critérios clínicos do guideline EPOS 2012,
sendo

realizadas

nasofibroscopia

e

classificação

de

Lund-Mackay

≥ .

A

nasofibroscopia e os achados pós-operatórios foram utilizados para evidenciar a
presença ou ausência de pólipos, separando pacientes nos grupos de RSCcPN ou
RSCsPN. Foram excluídos desses grupos pacientes portadores de pólipos
antrocoanais. O terceiro grupo, controle, foi composto por 31
rinoplastia ou correção de fístula liquórica, sem nenhuma sintomatologia de RSC, ou
patologia nasal associada (desvio septo nasal, concha média bolhosa, rinite) e
exame de nasofibroscopia normal.
Nos três grupos ocorreram perdas de amostras, por falha na coleta, no
transporte até o laboratório ou por quantidade insuficiente de material para extração
do RNA e análise citológica. Excluindo as amostras perdidas, foram dosadas
adequadamente as citocinas de 67 pacientes com RSCcPN (total= 71) e 29
pacientes com RSCsPN (total= 34) e 21 controles (total= 31). Também foi enviado
material da biópsia do PN do grupo com RSCcPN para análise do padrão citológico
do tecido, obtendo-se resultado para 50 casos (total= 71) (Figura 11).
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Figura 11 - Características da amostra

Exclusões: 19
RSCcPN: 4
RSCsPN: 5
Controle: 10
Amostra inicial: 136
RSCcPN: 71
RSCsPN: 34
Controle: 31

RSCcPN: 67

RSCsPN: 29

Controle: 21

Para os três grupos foram levantados dados sobre idade, sexo, história de
tabagismo, diagnóstico de alergias, asma, intolerância ao AAS (ácido acetil salicílico)
(ou AERD - Aspirin Exacerbated Respiratory Disease) e número de cirurgias
endoscópicas nasais já realizadas por cada paciente em prontuário médico.
Posteriormente, após cinco anos em média, os dados dos prontuários foram revistos
para avaliar a evolução da RSC após o tratamento cirúrgico realizado.
Todos os pacientes e controles foram convidados a participar do projeto com
o esclarecimento dos procedimentos e objetivos do mesmo, forma de coleta, riscos e
possível acesso aos resultados, de acordo com o TCLE. Daqueles que concordaram
em participar do projeto e assinaram o TCLE foram colhidas, durante a cirurgia,
biópsias do PN e da mucosa de seio maxilar do grupo RSCcPN, de mucosa de seios
etmoidal e maxilar do grupo RSCsPN e de mucosa do seio etmoidal do grupo
controle.
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4.2 Método

4.2.1 Coleta das amostras

Durante cirurgia realizada no centro cirúrgico do HCFMRP-USP, em
procedimentos rotineiramente realizados em tais cirurgias, foram colhidas as
amostras analisadas no estudo. Nos pacientes com RSC, foram colhidas amostras
do PN, quando presente, ou da mucosa do seio etmoidal e mucosa do seio maxilar
de todos pacientes. Já nos do grupo controle, foram colhidas apenas amostra de
mucosa do seio etmoidal.
Os materiais coletados foram colocados em meio essencial mínimo de Eagle
(MEM), com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 15% de antibióticos (penicilinaestreptomicina 20.000 U/ml) e antimicóticos (anfotericina B 200 μ / L),
imediato ao laboratório de Patogenese Viral da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto, onde fragmentos dos tecidos obtidos durante a cirurgia foram lavados três
vezes com solução balanceada de Hanks (BioWhittaker®, Lonza, MD, USA) para
remover sangue e debris celulares, e a seguir cortados em fragmentos de
aproximadamente

0,5

cm

x 0,5

cm,

usando

instrumentos

tratados com

dietilpirocarbonato (DEPC) (Sigma, Switzerland) para minimizar a contaminação com
ribonucleases. As seguintes alíquotas foram obtidas e armazenadas a -80°C: i)
fragmentos

macerados

em

Trizol

(Invitrogen,

Carlsbad,

CA,

USA)

por

homogeinização mecânica, utilizando pistilos autoclaváveis e sílicas de zircônio, em
temperatura ambiente; ii) fragmentos armazenados em solução preservativa
RNAlater® (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA); iii) fragmentos armazenados em meio
de congelamento viral (MEM, 20% de SFB e 15% de glicerol). Adicionalmente,
fragmentos foram fixados em paraformoldeido a 4% por 18-24 horas, e diafanizados
em mistura 1:1 de xilol/etanol por 20 minutos, e submetidos a três trocas de xilol
(Synth, Diadema, SP) por 30 minutos cada. A seguir, os tecidos foram parafinizados
(Merk) em dois banhos de parafina de duas horas cada, seguidos de inclusão em
blocos de parafina e enviados para o laboratório de Patologia do HCFMRP-USP
para análise histopatológica.
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4.2.2 Extração do RNA

O RNA total foi extraído pelo método de TRIzol® (Life Technologies). A
concentração total de RNA em cada amostra foi quantificada por espectrometria a
260 nm. A média e a mediana do RNA extraído foram 421,2 ng/uL e 311,6 ng/uL,
respectivamente.

4.2.3 Quantificação do mRNA das citocinas

A expressão de mRNA das citocinas de interesse nas amostras de PN,
mucosa de seios etmoidal e maxilar foi determinada utilizando o kit QuantiGene 2.0
Plex Assay (Panomics/Affymetrix, Fremont, CA). Os níveis mRNA dos genes alvos
foram normalizados por meio do controle endógeno GAPDH. O kit QuantiGene 2.0
Plex Assay utiliza beads de captura (microesferas fluorescentes), que se hibridizam
à cauda de moléculas extensoras, de captura e amplificação de sinal. Uma vez que
o mRNA é hibridado ao complexo, a intensidade média de fluorescência (Median
Fluorescence Intensity - MFI) é proporcional ao número de moléculas de RNA
presentes nas amostras. Para dosagem de citocina, as amostras de RNA foram
descongeladas em temperatura ambiente e incubadas em solução de lise (Lysis
Mixture: 38,7µL de Nuclear-free water; 33,3µL da Lysis Mixture preparada
previamente; 2 µL de Blocking Reagent, 1 µL de Capture Beads; 5 µL de 2.0 Probe
Set) pré-aquecida a 37ºC por 30 minutos e homogenizado com agitador mecânico
tipo vórtex.
Após a distribuição do tampão de lise ao longo da placa de hibridação, foram
adicionados 20 µL de RNA a cada poço. Para controle do ensaio, foram utilizados
20 µL de nuclease free water em três poços. As placas de hibridação foram seladas
utilizando-se a Pressure Seal com rolo Softrubber. Por fim, foi realizada a incubação
com agitação a 54ºC ± 1°C a 600 rpm. Após 18-22 horas, a placa de hibridação foi
removida da incubadora e centrifugada a 240 g por um minuto em temperatura
ambiente. Em seguida, foi removido o selo da placa de hibridação e transferido
completamente seu conteúdo para a placa de separação magnética.
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No dia seguinte, foi realizada incubação sequencial com três reagentes:
Amplifier, Label Probe e SAPE, sendo repetido o procedimento de lavagem entre
elas.
Para a lavagem e preparo, a placa de separação magnética foi inserida na
plataforma de lavagem (Hand-Held Magnetic Plate Washer), aguardando um
minuto para permitir que as microesferas magnéticas se acumulassem no fundo de
cada poço. Em seguida, a montagem foi invertida para remover a solução dos
poços, tomando o cuidado para não separar a placa magnética da placa de
lavagem. Foi realizada a lavagem dos poços com 100 ml de solução tampão 1X por
três vezes, sempre aguardando 15 segundos para as microesferas se depositarem
no fundo do poço, antes de se remover a solução com inversão da montagem. Após
a última lavagem, a montagem foi seca com várias camadas de papel toalha,
removendo toda solução residual.
Foram descongelados e centrifugados 36 µL de 2.0 Pre-Amplifier com 12 ml
de Amplifier Diluent, misturando por inversão a 37ºC. Foram acrescentados 100 µL
da solução em cada poço. Em seguida, a placa de separação magnética foi selada
com alumínio e removida da plataforma de lavagem (Hand-Held Magnetic Plate
Washer). Para suspensão das microesferas, o material foi agitado a 800 rpm
durante um minuto em temperatura ambiente, antes de ser colocado em incubadora
para agitação por uma hora a 50ºC ± 1ºC e 600rpm.
Foram descongelados em temperatura ambiente e misturados por inversão 36
µL de Label Probe com 12 ml de Label Probe Diluent. Foram adicionados 100 µL da
solução em cada poço. Em seguida, a placa de separação magnética foi selada com
alumínio e removida da plataforma de lavagem (Hand-Held Magnetic Plate
Washer). Para suspensão das microesferas foi agitado à 800rpm durante 1 minuto
em temperatura ambiente, antes de colocar em incubadora a 50ºC ± 1ºC com
agitação de 600rpm por uma hora.
Foram descongelados em temperatura ambiente e misturados por inversão
36 µL de SAPE (Streptavidin-conjugated R-Phycoerythrin) com 12 ml de SAPE
Diluent, com cuidado de sempre proteger a solução da luz do sol. Foram colocados
100 µL da solução em cada poço e em seguida, a placa de separação magnética foi
selada com alumínio e removida da plataforma de lavagem (Hand-Held Magnetic
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Plate Washer). Para suspensão das microesferas, o material foi agitado a 800 rpm
durante um minuto em temperatura ambiente, seguido de nova agitação de 600rpm
por mais 30 minutos. Antes de colocar em incubadora com agitação por 1horas a
50ºC ± 1ºC e 600 rpm. Após uma hora de incubação, o processo de lavagem foi
realizado utilizando o SAPE Wash Buffer. Para isso foram adicionados 130 µL de
SAPE Wash Buffer em cada poço da placa, selada com alumínio e colocada em
agitação de 800 rpm por três minutos em temperatura ambiente. Após esse
processo, a placa foi imediatamente lida em Luminex.

4.2.4 Contagem de eosinófilos e neutrófilos

Para determinar a predominância de granulócitos na inflamação da mucosa,
foram contados o número de células e os marcadores de ativação ECP (Proteina
catiônica de eosinófilos) para eosinófilos e MPO para neutrófilos. Apenas quando a
relação entre ECP e MPO foi maior que 1, o pólipo foi caracterizado com
eosinofílico.

4.3 Análise estatística

Para comparar o seio etmoidal com o seio maxilar, os valores foram ajustados
por meio do PROC MIXED do SAS 9.4 e modelos de regressão linear de efeitos
mistos. Esses modelos são utilizados nos casos de análise de variância em que há
mais de uma observação medida, por indivíduo. Foram estimados contrastes
ortogonais para as comparações múltiplas, entre os grupos.
Para a comparação entre os três grupos, foram ajustados modelos de
regressão linear e, quando necessário, as comparações múltiplas foram realizadas
por meio de estimação de contrastes ortogonais.
Na análise dos eosinófilos e neutrófilos com os valores de citocinas foi
aplicado o método de coeficiente de correlação de Spearman (Rho). Já nas análises
dos dados clínicos foi utilizado o modelo de regressão linear, e no caso dos
eosinófilo e neutrófilos, o teste não paramétrico de Wilcoxon. Os softwares utilizados
foram o SAS 9.4 e o R 3.4.2.

5. Resultados
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Foram analisados 117 pacientes, sendo 67 casos de RSCcPN, 29 com
RSCsPN e 21 controles. As características da população estudada estão descritas
na Tabela 1.

Tabela 1 - Características da população estudada. Número de indivíduos, sexo, idade
média, presença de asma, intolerância ao AAS, tabagismo e recidiva
RSCcPN

RSCsPN

CONTROLES TOTAL

Indivíduos

67

29

21

117

Feminino

25

16

10

51

Masculino

42

12

11

65

47,3

42,45

33

40,9

Asma

22

5

-

27

AERD

16

0

-

16

Tabagismo

6

2

-

8

Recidiva

28

9

-

37

Idade Média

RSCcPN= Rinossinusite crônica com pólipo nasal; RSCsPN= Rinossinusite crônica
sem pólipo nasal.

No grupo com RSCcPN, foram dosadas as citocinas no PN e na mucosa do
seio maxilar. Comparando os valores encontrados de citocinas no PN e na mucosa
do seio maxilar neste grupo, observou-se valor estatisticamente mais elevado nos
PNs de todas as citocinas testadas (Tabela 2).

Tabela 2 - Dosagem das citocinas nos pacientes com RSCcPN, no pólipo nasal e na
mucosa do seio maxilar
RSCcPN

Pólipo

SM

Citocinas
IFN-β1

Média [DP]
-4.28 [2.08]

Média [DP]
-5.70 [1.28]

< 0,01(0,84;2,01)

IFN-γ

-3.65 [1.69]

-5.10 [1.24]

< 0,01(0,95;1,95)

IL-10

-3.67 [1.75]

-4.82 [1.11]

< 0,01(0,65;1,65)

IL-17A

-3.87 [1.95]

-5.15 [1.33]

< 0,01(0,73;1,93)

IL-1β

-3.26 [1.47]

-4.40 [1.27]

< 0,01(0,65;1,63)

IL-2

-4.23 [1.90]

-5.50 [1.02]

< 0,01(0,72;1,81)

IL-33

-1.15 [0.79]

-1.62 [0.84]

< 0,01(0,17;0,75)

lL-5

-3.74 [1.856]

-5.07 [1.36]

< 0,01(0,79;1,86)

p-valor(IC95%)

RSCcPN= Rinossinusite crônica com pólipo nasal; SM= Seio maxilar;
DP= Desvio padrão; IC= Índice de confiança.
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No grupo RSCsPN, foram dosadas as citocinas nas mucosas dos seios
etmoidal e maxilar, não sendo observada diferença entre a dosagem nos seios
etmoidal e maxilares de nenhuma citocina deste grupo (Tabela 3).

Tabela 3 - Dosagem das citocinas nos pacientes com RSCsPN, nas mucosas dos seios
etmoidal e maxilar
RSCsPN

SE

SM

Citocinas
IFN-β1

Média [DP]
-4.96 [1.49]

Média [DP]
-5.70 [1.45]

p-valor(IC95%)
0,07 (-0,06;1,56)

IFN-γ

-4.41 [1.35]

-4.90 [1.24]

0,17 (-0,23;1,2)

lL-10

-4.67 [1.35]

-5.12 [1.03]

0,17 (-0,21;1,13)

lL-17A

-4.33 [1.51]

-5.29 [1.55]

0,03 (0,13;1,81)

IL-1β

-3.89 [1.32]

-4.49 [1.23]

0,09 (-0,11;1,3)

lL-2

-5.00 [1.42]

-5.56 [1.10]

0,12 (-0,15;1,27)

lL-33

-1.43 [0.83]

-1.59 [0.67]

0,45 (-0,26;0,57)

lL-5

-4.40 [1.46]

-5.29 [1.44]

0,02 (0,16;1,7)

-2.89 [0.99]

-5.70 [1.45]

0,07 (-0,06;1,56)

RSCsPN= Rinossinusite crônica sem pólipo nasal; SE= Seio etmoidal;
SM= Seio maxilar; DP= Desvio padrão; IC= Índice de confiança.

Dessa forma, decidiu-se por não se utilizarem os valores do seio maxilar nas
próximas análises, pois ficou claro que os valores de citocinas no seio maxilar não
têm correspondência como os dos PNs dos pacientes com RSCcPN. Assim como
são semelhantes aos do seio etmoidal nos pacientes com RSCsPN, não foi
necessário estuda-los separadamente.
No grupo controle foram colhidas apenas amostras do seio etmoidal. Os
valores encontrados das citocinas deste grupo, assim como sua comparação com os
grupos RSCsPN e RSCcPN estão mostradas nas Tabelas 4 e 5. Foram encontrados
valores elevados para todas as citocinas testadas na comparação do grupo RSCcPN
com o grupo controle. Já na comparação do grupo RSCsPN com o grupo controle,
somente as IFN-γ-1, IFN-γ, IL-10, IL-17A, IL-1β, IL-2 e IL-5 apresentaram valores
estatisticamente superiores aos do grupo controle. As IL-33 e TGF-β1 apresentaram
valores maiores, porém não estatisticamente diferentes (Tabelas 5 e 6).
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Tabela 4 - Comparação entre as citocinas nos grupos controle e RSCcPN

Controle

RSCcPN

p-valor(IC95%)

Citocinas
IFN-β1

Média [DP]
-6.21 [1.10]

Média [DP]
-4.28 [2.08]

< 0,01 (-2,82;-1,04)

IFN-γ

-5.55 [1.12]

-3.65 [1.69]

< 0,01 (-2,66;-1,15)

IL-10

-5.79 [1.24]

-3.67 [1.75]

< 0,01 (-2,90;-1,34)

IL-17A

-5.87 [1.17]

-3.87 [1.95]

< 0,01 (-2,86;-1,15)

IL-1β

-5.03 [1.19]

-3.26 [1.47]

< 0,01 (-2,46;-1,07)

IL-2

-6.02 [1.06]

-4.23 [1.90]

< 0,01 (-2,62;-0,96)

IL-33

-1.64 [0.73]

-1.15 [0.79]

0,01 (-0,88;-0,10)

lL-5

-5.89 [1.29]

-3.74 [1.856]

< 0,01 (-2,97;-1,32)

TGF-β1

-3.18 [0.80]

-2.42 [1.09]

< 0,01 (-1,26;-0,26)

RSCcPN= Rinossinusite crônica com pólipo nasal; DP= Desvio padrão;
IC= Índice de confiança.

Tabela 5 - Comparação entre as citocinas nos grupos controle e RSCsPN

Controle

RSCsPN

p-valor(IC95%)

Citocinas
IFN-β1

Média [DP]
-6.21 [1.10]

Média [DP]
-4.96 [1.49]

0,01 (-2,27;-023)

IFN-γ

-5.55 [1.12]

-4.41 [1.35]

0,01 (-2,01;-0,27)

IL-10

-5.79 [1.24]

-4.67 [1.35]

0,01(-2,02;-0,23)

IL-17A

-5.87 [1.17]

-4.33 [1.51]

< 0,01 (-2,53;-0,56)

IL-1β

-5.03 [1.19]

-3.89 [1.32]

< 0,01 (-1,93;-0,34)

IL-2

-6.02 [1.06]

-5.00 [1.42]

0,04 (-1,97;-0,07)

IL-33

-1.64 [0.73]

-1.43 [0.83]

0,35 (-0,66;0,24)

lL-5

-5.89 [1.29]

-4.40 [1.46]

< 0,01 (-2,43;-0,54)

TGF-β1

-3.18 [0.80]

-2.89 [0.99]

0,32 (-0,87;0,28)

RSCsPN= Rinossinusite crônica sem pólipo nasal; DP= Desvio padrão;
IC= Índice de confiança.
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Na comparação entre os grupos RSCcPN e RSCsPN, as IFN-γ, IL-10, IL-1β,
IL-2 e TGF-β1 se mostraram com valores estatisticamente superiores no grupo com
RSCcPN, enquanto que as IFN-β1, IL-17A, IL-33 e IL-5 não apresentaram
diferenças estatísticas em seus valores (Tabela 6).

Tabela 6 - Comparação entre as citocinas nos grupos RSCcPN e RSCcsPN
RSCcPN

RSCsPN

p-valor(IC95%)

Citocinas
IFN-β1

Média [DP]
-4.28 [2.08]

Média [DP]
-4.96 [1.49]

0,09 (-0,11;1,48)

IFN-γ

-3.65 [1.69]

-4.41 [1.35]

0,03 (0,09;1,43)

IL-10

-3.67 [1.75]

-4.67 [1.35]

<0,01 (0,30;1,69)

IL-17A

-3.87 [1.95]

-4.33 [1.51]

0,23 (-0,30;1,22)

IL-1β

-3.26 [1.47]

-3.89 [1.32]

0,04 (0,02;1,150

IL-2

-4.23 [1.90]

-5.00 [1.42]

0,04 (0,03;1,51)

IL-33

-1.15 [0.79]

-1.43 [0.83]

0,11 (-0,07;0,63)

lL-5

-3.74 [1.856]
-2.42 [1.09]

-4.40 [1.46]

0,08 (-0,08;1,40)

-2.89 [0.99]

0,04 (0,02;0,92)

TGF-β1

RSCcPN= Rinossinusite crônica com pólipo nasal; RSCsPN= Rinossinusite
crônica sem pólipo nasal; DP= Desvio padrão; IC= Índice de confiança.

Na Figura 12 estão representados os três grupos com a comparação da
citocinas entre eles.
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Tabela 7 - Correlação entre eosinófilos e neutrófilos com os valores de citocinas dos pólipos
de pacientes com RSCcPN
Eosinófilos
Variável (log)

Neutrófilos (log)

Rho Spearman

p-valor

Rho Spearman

p-valor

IFN-β1

0,25

0,09

-0,07

0,66

IFN-γ

0,24

0,1

0,01

0,96

IL-10

0,26

0,07

-0,05

0,74

IL-17A

0,26

0,08

-0,04

0,8

IL-1β

0,06

0,68

0,08

0,59

IL-2

0,19

0,21

-0,05

0,72

IL-33

0,52

< 0,01

-0,08

0,58

lL-5

0,29

0,04

-0,04

0,81

TGF-β1

0,12

0,43

0,1

0,49

Método: Coeficiente de correlação de Spearman (Rho).

Por fim, foi realizada a comparação dos dados clínicos (diagnóstico de asma,
AERD, tabagismo e recidiva do caso após a realização da cirurgia) com os valores
de citocinas, eosinofilia e neutrofilia. Nesta análise houve apenas associação do
diagnóstico de AERD com eosinofilia, não sendo encontrada nenhuma outra
correlação (Tabela 8).

Tabela 8 - Correlação de asma, tabaco, recidivas e AERD com valores de citocinas, eosinofilia e neutrofilia. (*indicam análises
realizadas pelo modelo de regressão linear. No caso dos eosinófilos e neutrófilos foi utilizado o teste não paramétrico de
Wilcoxon)
Asma

Tabaco

Recidiva

AERD

Diferença
entre médias

p-valor (IC95%)

Diferença
entre médias

p-valor (IC95%)

Diferença
entre médias

p-valor (IC95%)

Diferença entre
médias

p-valor (IC95%)

IFN-β1*

0,09

0,86 (-0,99;1,18)

-0,44

0,59 (-2,07;1,18)

0,37

0,5 (-0,73;1,48)

0,01

0,98 (-1,18;1,12)

IFN-γ*

-0,06

0,90 (-0,94;0,83)

-0,51

0,44 (-1,83;0,8)

0,28

0,53 (-0,61;1,18)

-0,32

0,51 (-1,29;0,65)

IL-10*

0,05

0,91 (-0,86;0,96)

-0,72

0,29 (-2,08;0,64)

0,08

0,86 (-0,84;1,01)

-0,11

0,82 (-1,13;0,89)

IL-17A*

-0,01

0,98 (-1,02;1,01)

-0,49

0,53 (-2,01;1,04)

0,31

0,56 (-0,74;1,35)

-0,08

0,89 (-1,2;1,04)

IL-1β*

0,29

0,45 (-0,47;1,06)

-0,73

0,2 (-1,86;0,41)

0,23

0,55 (-0,54;1,01)

0,16

0,71 (-0,60;1)

IL-2*

0,14

0,77 (-0,85;1,14)

-0,65

0,38 (-2,12;0,83)

0,14

0,78 (-0,86;1,14)

0,12

0,83 (-0,98;1,21)

IL-33*

-0,21

0,31 (-0,62;0,2)

0,49

0,12 (-0,13;1,11)

0,07

0,73 (-0,36;0,5)

-0,37

0,1 (-0,82;0,07)

IL-5*

0,04

0,93 (-0,92;1,01)

-0,23

0,75 (-1,68;1,22)

0,07

0,88 (-0,92;1,07)

-0,05

0,93 (-1,11;1,01)

TGF-β1*

-0,05

0,86 (-0,62;0,52)

-0,22

0,59 (-1,06;0,62)

-0,17

0,57 (-0,75;0,41)

-0,21

0,51 (-0,83;0,42)

Eosinófilos

-

0,16

-

0,27

-

0,84

-

0,03

Neutrófilos

-

0,21

-

0,87

-

0,79

-

0,24

Variável
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6. Discussão
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A RSC é uma condição inflamatória debilitada de grande impacto na saúde
pública, caracterizada pela persistência de sintomas como obstrução nasal, polipose,
rinorreia, dor de cabeça, dor facial ou pressão e hiposmia/anosmia por mais de 12
semanas. Apesar do grande impacto na qualidade de vida do paciente, sua etiologia
ainda não está bem esclarecida. Vários agentes infecciosos foram investigados, mas
nenhum foi fortemente implicado como agente causador. Esses achados
impulsionaram uma mudança recente na perspectiva antiga de que a RSC seria
sustentada por um modelo baseado em infecção, para uma doença imunomediada,
na qual o ambiente microbiano patogênico seria um exacerbador da resposta
inflamatória, indicando que o mecanismo da patogênese da RSC é multifatorial. Com
isso em mente, o presente estudo avaliou em pacientes com RSC a expressão do
RNAm de citocinas de padrão Th1 (IL-1β, IFN-γ, IFN-β1), de padrão Th2 (IL-5, IL-10
e IL-33), Treg (TGF-β1) e Th17 (IL-17A), a fim de explorar as diferenças de
expressão, de acordo com as manifestações clínicas observadas.
Muitos estudos têm comparado o perfil inflamatório das citocinas Th1 e Th2
em pacientes portadores de RSC com e sem PN em amostras de concha nasal
inferior. Neste estudo, todas as amostras controle foram retiradas da mucosa da
concha média, porque acredita-se ser muito mais fidedigno, uma vez que a concha
média apresenta o mesmo epitélio ciliado e faz parte do complexo etmoidal.
Estudos

epidemiológicos

da

literatura

têm

mostrado

que

mulheres

apresentam duas vezes mais chances de ter RSC, quando comparadas aos homens
(BLACKWELL; LUCAS; CLARKE, 2014; CHEN et al., 2003), enquanto outros
mostram não haver diferença entre os gêneros (HASTAN et al., 2011; MIN et al.,
1996). Entretanto, esses autores não relatam se o paciente tem ou não PN
associado. Busaba, Sin e Salman (2008), em estudo prospectivo com 514 pacientes
com RSCcPN e RSCsPN, observaram que os pacientes do sexo masculino
apresentavam mais RSCcPN e as mulheres RSCsPN. Os resultados do presente
estudo mostraram que pacientes do sexo masculino apresentaram mais RSCcPN do
que as mulheres (estatisticamente diferente). Para RSCsPN, a incidência foi a
mesma entre os sexos.
Inicialmente, optou-se pela análise, entre os pacientes portadores de
RSCcPN, de todas as citocinas, comparando seu valor na mucosa do PN com o
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valor na mucosa do seio maxilar cronicamente doente. Foi encontrada diferença
estatística positiva para todas as citocinas estudadas, com valores mais elevados
nas amostras dos PNs, comprovando que o padrão inflamatório da doença é mais
concentrado no PN. Não foi encontrado na literatura nenhum estudo semelhante
para se comparar com os achados do presente estudo. Tentou-se fazer a mesma
análise nos pacientes com RSCsPN, comparando os valores de citocinas da mucosa
do seio etmoidal com os da mucosa do seio maxilar, ambas cronicamente doentes.
Não se observou diferença estatística em nenhuma das citocinas estudadas,
demostrando que esses dois tecidos apresentam o mesmo padrão inflamatório.
Ao se comparar a quantificação de citocinas entre as mucosas do seio maxilar
de RSCcPN e RSCsPN, à exceção de IL-2, não foram observadas diferenças
estatísticas entre esses dois grupos. Considerando que a IL-2, por si só, não define
o perfil inflamatório, podendo estimular ou manter o estado diferenciado de Th1, Th2
ou Th17, dependendo das outras citocinas presentes no meio após a estimulação do
antígeno (LIAO; LIN; LEONARD, 2011), a ausência de diferença nas outras citocinas
analisadas permite afirmar que na presente amostra, o padrão inflamatório na
mucosa dos seios doentes foi o mesmo, independentemente da presença ou não de
PN associada. A diferença de padrão inflamatório encontra-se no tecido do PN, este
sim com valores de citocinas bem elevados (Tabela 9).

Tabela 9 - Comparação entre as citocinas nos grupos RSCcPN e RSCsPN
IC95%
Variável
IFN-β1

Pólipo-CM

Estimativa
-0,33

IFN-γ

Pólipo-CM

1,42

0,15

-3,04

5,89

IL-10

Pólipo-CM

-2,91

0,07

-6,91

1,09

IL-17A

Pólipo-CM

-0,18

0,69

-4,54

4,18

IL-1β

Pólipo-CM

-0,37

0,50

-5,12

4,37

IL-2

Pólipo-CM

0,69

0,03

0,29

1,08

IL-33

Pólipo-CM

0,18

0,39

-1,43

1,79

IL-5

Pólipo-CM

-0,60

0,33

-5,00

3,80

Pólipo-CM

0,92

0,10

-0,91

2,76

TGF-β1

Comparações

p-valor
0,55

LI
-5,28

LS
4,62

IC= índice de confiança; LI= Limite inferior; LS= Limite superior; IFN-β= Interferon
beta 1; IFN-γ= Interferon gama 1; TGF-β1= Fator de transformação do
crescimento beta 1; IL= Interleucina.
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Ao se compararem as citocinas no grupo dos pacientes com RSCcPN com o
grupo controle evidenciaram-se valores estatisticamente mais elevados para todas
as citocinas estudadas no grupo de RSCcPN. Park et al. (2013), também
comparando o grupo controle com RSCcPN, observaram que apenas IL-4, IL-13 e
TGF-β1 apresentaram diferenças estatísticas significativas, mas nas suas amostras
foi utilizada mucosa de seio etmoidal e não epitélio do PN.
Analisando as mesmas citocinas nos pacientes com RSCsPN e comparando
com o grupo controle, foram observadas estatisticamente elevadas: INF-γ e β, IL-2,
IL-5, IL-10, IL-17A e IL-1β, om tendência aumentada para IL-33 e TGF-β. Já no
estudo de Park et al. (2013), comparando controles com RSCsPN, a IL-4, INF-γ,
TNF-α e TGF-β1 apresentaram diferenças estatisticamente significativas.
Em relação aos indivíduos controles, ambos os grupos, RSCcPN e RSCsPN,
demonstraram perfil inflamatório misto, Th1/Th2/Th17. Cabe explorar mais o papel
do TGF-β1, uma vez que ele se mostrou significativamente aumentado na RSCcPN
e apenas com tendência, sem diferença estatística, no grupo de RSCsPN.
Decidiu-se, em seguida, comparar doentes portadores de RSCcPN com
portadores de RSCsPN. Para isso foram comparadas as citocinas do PN dos
pacientes com RSCcPN com a mucosa do etmoide dos com RSCsPN. Verificou-se
diferença estatística positiva no grupo RSCcPN para as seguintes citocinas: INF-γ,
TGF-β, IL2, IL-1β e IL-10. Não houve diferença para as IL-5, IL-17A e IL-33. Park et
al. (2013) compararam as citocinas das mucosas etmoidais de 25 pacientes com
RSCcPN, 25 com RSCsPN e 25 controles. Diferente deste estudo, os autores não
utilizaram epitélio do PN, e não encontraram diferença entre os valores de IL-5, IL-6
e IL-10 entre os grupos RSCcPN, RSCcPN e controle.
O padrão inflamatório dos pacientes com RSCcPN pode apresentar
heterogeneidade considerável, podendo as três principais citocinas (INF-γ, IL-5 e IL17) estarem isoladas ou coexistirem nas vias aéreas do mesmo paciente e, dessa
forma, afetarem e diferenciarem a inflamação na mucosa do pólipo para um padrão
eosinofílico

ou

neutrofílico,

dependendo

das

respostas

Th1/Th2/Th17

predominantes. Entretanto, alguns indivíduos não expressaram nenhuma das
citocinas principais (VAN CROMBRUGGEN et al., 2011).
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A literatura tem, recentemente, tentado caracterizar o padrão inflamatório dos
pacientes portadores de RSC em diferentes populações. Zhang et al. (2008),
comparando as populações belga e chinesa com RSCcPN, demonstraram padrão
eosinofílico e Th2 (aumento da IL-5) na população belga e padrão neutrofílico com
predomínio de Th1 e Th17 (INF-γ, IL-1β, IL-6 e IL-17) na população chinesa. Os
autores não encontraram diferenças de IL-10 entre os três grupos. Sejima et al.
(2012), tentando caracterizar, da mesma forma, os pacientes japoneses com
RSCcPN, encontraram resultados semelhantes aos dos pacientes belgas,
eosinofílicos com predomínio de Th2. Já Wang et al. (2016), em estudo multicêntrico
com pacientes com RSCcPN e RSCsPN da Europa, Asia e Oceania demonstraram
haver uma diversidade ampla de endótipos Th1/Th2/Th17 nos pacientes dessas
diferentes regiões, podendo ser associados, tanto a fatores genéticos como
geográficos.
Os perfis inflamatórios Th1, Th2 e Th17A foram definidos no presente estudo
pela presença elevada de seus principais marcadores, INF-γ, IL-5 e IL-17,
respectivamente, em comparação aos controles, observando-se valores elevados
para IL-5 em ambos os grupos de RSCcPN e RSCsPN, semelhantes aos
encontrados no sul da China (Chengdu), por. A IL-17 também mostrou valores
elevados nos dois grupos, RSCsPN e RSCcPN, semelhantes aos achados de
Toquio. Já o INF-γ se mostrou aumentado apenas no grupo com RSCcPN,
semelhantes aos resultados de Pequim (Wang et al., 2016).
Dessa forma, em relação ao perfil de respostra Th, neste estudo, os pacientes
com RSCcPN e RSCsPN apresentaram padrão misto Th2/Th1/Th17 em comparação
com o grupo controle. Já na comparação entre eles, os resultados deste estudo
indicam padrão misto, uma vez que INF-γ, TGF-β, IL-2, IL-1β e IL-10 se mostraram
aumentados no grupo RSCcPN em relação ao RSCsPN. Este achado é de estrema
importância, pois indica o papel exercido pelas citocinas Th1 (INF-γ, IL-1β) e Treg
(TGF-β), e não somente Th2 na formação de pólipo em determinadas populações,
tendo em vista que Wang et al. (2016) demonstraram haver uma diversidade ampla
de endótipos Th1/Th2/Th17 nos pacientes de diferentes regiões, podendo ser
associados tanto a fatores genéticos como geográficos.
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Neste estudo, verificou-se 70% de pólipos com padrão eosinófilo e 30% não
eosinofílico, sendo que as IL-5 e IL-33 foram significativamente mais elevadas no
tecido dos pólipos eosinofílicos em relação aos não-eosinofílicos, o que indica
claramente que a polipose eosinofílica tem o padrão Th2 como seu principal
mecanismo imunológico. Estes achados estão em concordância com outros autores,
que também encontraram associação no pólipo eosinofílico com a IL-5. Bachert et al.
(2010) compararam a população belga com a chinesa, encontrando aumento de IL-5
em 83% e eosinofilia em 50% de amostras dos pólipos de pacientes belgas e
apenas aumento de 16% de IL-5 e 10% de eosinofilia nos chineses. Sejima et al.
(2012) também encontraram padrão eosinofílico com predomínio de Th2 na
população japonesa estudada.
Quanto à correlação realizada entre os valores de eosinófilos, neutrófilos e
citocinas do PN com os dados clínicos, evidenciou-se associação do diagnóstico de
AERD com eosinofilia. Estes resultados corroboram os de Stevens et al. (2015), ao
avaliarem pacientes portadores de AERD. Nas demais correlações clínicas, (asma,
tabaco e recidiva), não se verificou nenhuma associação significativa na população
estudada. Importante dizer que um novo estudo com maior número amostral, poderá
encontrar alguma relevância dos achados clínicos na patogênese da RSC.

7. Considerações Finais
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No presente estudo, os pacientes com RSCcPN e RSCsPN apresentaram
valores elevados para citocinas Th1/Th2/Th17, enquanto aqueles com RSCcPN
apresentaram valores mais elevados das citocinas INF-γ, TGF-β, IL-2, IL-1β e IL-10
em relação aos com RSCsPN, mostrando que o padrão inflamatório Th1 (INF-γ, IL1β) e Treg (TGF-β), e não somente o Th2, também influiu na formação de pólipo na
população deste estudo.
Um fator que deve ser melhor definido para determinar os endótipos da
RSCcPN e RSCsPN nas diferentes populações e regiões do planeta, além de
permitir melhor comparação dos diferentes estudos, é a padronização do local e
tecido das amostras estudadas. Vários estudos utilizam, nos pacientes com
RSCcPN, a mucosa do seio etmoide como amostra, não sendo, necessariamente,
uma amostra do tecido epitelial do PN, como realizado neste estudo e por outros
autores. Também a padronização do local de coleta de amostras dos pacientes
controles, que varia nos diferentes estudos em: mucosa do seio etmoide, da concha
inferior ou da concha média, como realizado no presente estudo.
Assim como outros autores sugerem, o padrão inflamatório da RSCcPN é
diferente nas diversas regiões do mundo, necessitando de estratégias de
tratamentos diferentes, dependendo do padrão encontrado (ZHANG et al., 2008).

8. Conclusões
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Após análise dos resultados, concluiu-se que:

1. Pacientes portadores de RSCcPN e RSCsPN apresentaram padrão
inflamatório misto, Th1/Th2/Th17, quando comparados ao controle.

2. Pacientes portadores de RSCcPN, comparados com portadores de
RSCsPN, apresentaram padrão inflamatório Th1 mais elevado.

3. PNs foram predominantemente eosinofílicos (70%).
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto: O papel do vírus na patologia crônica: adenoamigdalite, otite
média secretora e rinossinusite
Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma
pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.
Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. Em caso
de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo e-mail:
cep@hcrp.fmrp.usp.br
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Para tentar estabelecer uma relação mais clara dos vírus às doenças das vias
aéreas superiores(garganta, nariz e ouvidos), esse trabalho se propõe a identificar a
presença dos vírus respiratórios atualmente conhecidos, na mucosa nasal, de seios
paranasais, amígdalas, adenóides e secreção de ouvido médio de pacientes com
sinusite crônica, hipertrofia de adenóides e amígdalas crônica e otite média
secretora crônica.
Todos os pacientes inclusos no trabalho serão submetidos a procedimento
cirúrgico por indicação médica e não por motivos relacionados ao trabalho em
questão.
As amostras colhidas dos pacientes, que serão usadas para a pesquisa, são
as mesmas colhidas na rotina obrigatória para todos pacientes operados, que são
enviadas para exame anatomopatológica, citológica e para cultura para bactérias e
fungos. Parte dessas amostras serão enviadas para o laboratório de virologia, sem
que haja necessidade de remoção de maior quantidade de amostras e também sem
haver prejuizo da quantidade de amostras enviadas para as análises de rotina.
Logo não há riscos ao paciente devido ao trabalho em questão, que não
sejam os riscos cirúrgicos e anestésicos ao qual o paciente será submetido
independentemente desse trabalho.
O presente trabalho representa benefícios inestimáveis, uma vez que é muito
grande a incidência das doenças crônicas das vias aéreas superiores, e até o
momento não existe certeza de sua causa, e logo, de um tratamento mais efetivo.
Pesquisadora Responsável: Profa Dra Wilma Terezinha Anselmo-Lima
Telefone para contato: 16-36022863
Nome e Assinatura do pesquisador:____________________________________
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