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RESUMO

FERNANDES, J. G. Análise comparativa dos processos inflamatórios agudo e
crônico no tecido subcutâneo e exsudato em camundongos selecionados para
máxima ou mínima inflamação. 2012. 87 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia)
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Linhagens de camundongos AIRmax e AIRmin diferem quanto a reatividade
inflamatória aguda às partículas de Biogel. Essas linhagens foram desenvolvidas
com o intuito de identificar os genes que afetam a intensidade da resposta
inflamatória aguda (AIR) e compreender os mecanismos celulares e moleculares da
inflamação. A AIR divergente nessas linhagens está bem estabelecida, no entanto,
diferenças na resposta inflamatória tardia ou crônica ao Biogel ainda não foram
descritas. Dessa forma, no presente trabalho nós decidimos avaliar se o processo de
seleção que modificou a resposta inflamatória aguda nessas linhagens, também
afetou o desenvolvimento da resposta inflamatória crônica. Foi verificado que a
infiltração de células no exsudado da linhagem AIRmax foi significativamente maior
que na linhagem AIRmin em ambos os períodos avaliados (48 h e 30 dias), e que no
período de 48 horas, os camundongos AIRmax também apresentaram alta produção
de algumas citocinas no exsudato inflamatório. O perfil de expressão gênica global
do tecido subcutâneo mostrou maior número de genes ativados nos AIRmax
envolvidos na transdução de sinal, resposta imune e inflamatória do que em
camundongos AIRmin. Além disso, esses dados mostraram que alguns desses
genes diferentemente expressos, estão localizados na região do locus Irm1, um QTL
previamente mapeado que mostrou estar envolvido com a regulação da intensidade
da AIR. Alguns genes envolvidos com a resposta inflamatória aguda, também
apresentaram diferenças após 30 dias. Os nossos resultados indicam que o
processo de seleção para a resposta inflamatória aguda pode ter afetado também o
desenvolvimento da resposta inflamatória crônica ao agente selecionador das
linhagens. Dessa forma o presente trabalho contribui na identificação de fatores
genéticos que controlam tanto a intensidade da resposta inflamatória aguda como a
intensidade da resposta inflamatória crônica.

Palavras-chave: Inflamação. Camundongos. Expressão gênica. Citocinas. Fenótipo.
Genes.

ABSTRACT

FERNANDES, J. G. Comparative analysis of acute and chronic inflammatory
processes of the subcutaneous tissue and exudate in mice genetically selected
for maximal or minimal inflammation. 2012. 87 p. Masters thesis (Immunology) –
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
AIRmax and AIRmin mouse lines differ in terms of acute inflammatory response after
Biogel injection. These lines were developed in order to identify genes that affect the
acute inflammatory response intensity (AIR) and to understand their cellular and
molecular roles. The distinct AIR in these lines is well established, however,
differences in late or chronic inflammatory response to Biogel were not described yet.
Thus, in the present work we decided to check if the genetic selection that modified
the acute inflammatory response in these lines, also affected the development of a
chronic inflammatory response to Biogel. We found that AIRmax mice had
statistically higher cellular influx in the inflammatory exudate than AIRmin mice in
both analyzed periods (48 h and 30 days) and that after 48 hours of Biogel injection,
AIRmax mice showed higher cytokine levels in inflammatory exudate, probably
contributing to the cellular influx profile in these lines. The global gene expression
analysis in sc tissue showed higher number of up-regulated genes in AIRmax than in
AIRmin mice involved with inflammatory response, immune response and signal
transduction. Furthermore, these results showed that some of the differentially
expressed genes are located in Irm1 locus region, a previously mapped QTL shown
to be involved in AIR regulation. Some acute inflammatory response genes, besides
being differentially expressed between the lines 48 hours after stimulus, also showed
differences on day 30. Our results indicate that the genetic selection for acute
inflammatory response may also have affected the chronic inflammatory response to
Biogel. In this way, this work contributes to identify genetic factors controlling not only
the acute inflammatory response intensity, but the chronic inflammatory response as
well.

Key words: Inflammation. Mice. Gene expression. Cytokines. Phenotype. Genes.
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1 INTRODUÇÃO

A resposta inflamatória tem um papel importante na defesa do organismo e é a
primeira linha de defesa que protege o hospedeiro contra a contaminação
microbiana e lesão tecidual visando restaurar a homeostasia e integridade do tecido.
Apesar de a resposta inflamatória ser essencial e inicialmente benéfica para o
hospedeiro, uma resposta desenvolvida inadequadamente, pode muitas vezes ser
prejudicial (MEDZHITOV, 2008; PERRETI, 1997).
Os sinais clássicos da resposta inflamatória são descritos como rubor, calor,
edema, dor e perda de função. Esses sinais são decorrentes de alterações nos
vasos sanguíneos como a contração da musculatura lisa endotelial, vasodilatação e
aumento da permeabilidade vascular levando a um consequente extravasamento de
fluído rico em proteínas para o tecido, seguido de infiltração celular (NATHAN, 2002;
RYAN; MAJNO, 1977; SERHAN, 2004).
Um dos maiores estimuladores da inflamação é a infecção, que pode ser
causada por uma série de microrganismos patogênicos como vírus, bactérias e
fungos. Além disso, a inflamação também pode ser desencadeada por uma
variedade de estímulos estéreis ou não infecciosos, como produtos químicos,
toxinas, isquemia e reperfusão, trauma, corpos estranhos, entre outros, sendo que
estes podem ser classificados como agentes irritantes, injuriosos ou antigênicos
(CHEN; NUÑEZ, 2010; ROCK et al., 2010).
Assim como a inflamação induzida por agentes microbianos, a inflamação
estéril é caracterizada principalmente pela infiltração de neutrófilos e macrófagos e
produção de quimiocinas e citocinas tais como TNF-α, IL-1β e IL-6 (CHEN; NUÑEZ,
2010). Apesar de as respostas inflamatórias infecciosas e não infecciosas serem
muito semelhantes e levarem às mesmas manifestações vasculares e celulares, os
eventos iniciais podem ser muito diferentes (MEDZHITOV, 2010; ROCK et al., 2010).
Os receptores de reconhecimento padrão (PRRs) como os receptores
semelhantes a Toll e receptores do tipo NOD (NLR) são descritos por participarem
da defesa imune inata contra agentes microbianos, reconhecendo estruturas
comuns e invariáveis entre patógenos, como ácidos nucléicos e lipídios, chamados
de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) (MARTINON; MAYOR;
TSCHOPP, 2009; MEDZHITOV; JANEWAY, 2000). Embora esses receptores sejam
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descritos por reconhecerem principalmente um estímulo exógeno microbiano,
estudos têm demonstrado que os PRRs também podem reconhecer componentes
da inflamação estéril liberados durante uma injúria tecidual. Esses componentes são
chamados de DAMPs (padrões moleculares associados ao dano) e eles têm função
similar aos PAMPs em termos de ativação da sinalização pró-inflamatória (CHEN;
NUÑEZ, 2010; JIANG et al., 2005).
DAMPs são normalmente fatores endógenos que são mantidos dentro das
células, portanto protegidos do reconhecimento de receptores de células imunes em
condições normais. Em condições de injúria tecidual, essas moléculas são liberadas
no espaço extravascular por células mortas e, portanto podem ser reconhecidas por
tais receptores (CHEN; NUÑEZ, 2010). Algumas moléculas endógenas liberadas de
células necróticas têm sido descritas por se ligarem a receptores semelhantes a Toll
como proteínas HSPs, HMBG1, ácido úrico e nucleotídeos endógenos, assim como
componentes da matriz extracelular como o ácido hialurônico, sulfato de heparan e
proteoglicanos. Assim, a morte celular necrótica também é um mecanismo que pode
desencadear uma inflamação estéril (CHEN; NUÑEZ, 2010; JIANG et al., 2005).
A presença de partículas estranhas dentro do tecido, que não podem ser
eliminadas nem fagocitadas por macrófagos, por serem muitas vezes grandes ou
resistentes à remoção, também podem iniciar uma resposta inflamatória não
infecciosa, que é comumente designada como resposta a um corpo estranho. O grau
de extensão dessa resposta vai depender das propriedades da substância em
questão como composição, duração de contato, índice de degradação, morfologia,
porosidade,

forma,

entre

outros

(MEDZHITOV,

2008;

MORAIS;

PAPADIMITRAKOPOULOS; BURGESS, 2010).
A persistência dessas partículas como, por exemplo, no caso da implantação
de biomateriais ou a penetração de partículas estranhas no organismo por diferentes
vias como injeções ou feridas, pode estimular constantemente a inflamação e a difícil
remoção e eliminação desses agentes pelas células imunes, pode então levar a uma
inflamação crônica, com consequente formação de granulomas (MORAIS;
PAPADIMITRAKOPOULOS; BURGESS, 2010). Caso essas substâncias sejam
muito grandes para sofrerem fagocitose pelos macrófagos, estes se unem para
formar células gigantes e multinucleadas na tentativa de encapsular e “imobilizar” o
agente causador do dano (MEDZHITOV, 2008). Um exemplo disso pôde ser
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observado no trabalho de Higgins et al. (2009), onde a implantação subcutânea de
uma tira de náilon estéril induziu uma forte resposta a corpo estranho com a
presença de células gigantes multinucleadas de origem macrofágica, ao redor do
implante.

1.1 RECRUTAMENTO E ATIVAÇÃO DE CÉLULAS IMUNES

Os primeiros passos no recrutamento de neutrófilos para o sítio de injúria de
inflamação estéril são: a detecção de sinais de perigo (DAMPs), produção de
mediadores inflamatórios e a adesão de neutrófilos aos vasos sanguíneos
(MCDONALD; KUBES, 2011). Células sentinelas, como macrófagos residentes do
tecido e mastócitos têm sido descritos como células importantes para detecção de
sinais de perigo, produção de uma variedade de mediadores inflamatórios como
citocinas, aminas vasoativas e eicosanoides, e recrutamento de neutrófilos para o
sítio de injúria em vários modelos de inflamação estéril (MCDONALD; KUBES, 2011;
MEDZHITOV, 2008). O próprio endotélio é capaz de agir como célula sentinela e
expressar alguns receptores de várias classes de DAMPs que são capazes de iniciar
uma resposta neutrofílica. A ativação de células sentinelas do tecido leva também à
produção de grandes quantidades de quimiocinas. As quimiocinas são secretadas
principalmente em resposta a estímulos pró-inflamatórios, e sua principal função é
regular o tráfico celular, como o de monócitos, neutrófilos e linfócitos (DESHMANE et
al., 2009). Duas importantes quimiocinas que participam das respostas inflamatórias
agudas neutrofílicas são as quimiocinas CXCL1 (KC) e CXCL2 (MIP-2)
(MCDONALD; KUBES, 2011). CXCL2 e CXCL1 são quimiocinas da família CXC que
são conhecidas por exercerem suas ações quimiotáticas principalmente em
neutrófilos. Ambas se ligam ao receptor murino CXCR2 que é altamente expresso
em granulócitos. A expressão de seus mRNAs pode ser detectada em resposta a
estímulos microbianos, LPS e a algumas citocinas como IL-1β e TNF-α. Podem ser
produzidas por macrófagos, e outros tipos celulares, mas os neutrófilos têm sido
demonstrados como o maior produtor de CXCL2. Essas células mostraram-se
capazes de aumentar a expressão desta quimiocina em resposta a mediadores
inflamatórios (ARMSTRONG et al., 2004; MATZER et al., 2001; ROCHE
2007).

et al.,
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Para alcançar o espaço extravascular em direção ao tecido lesado, os
leucócitos passam por processos sequenciais e seletivos dependentes da expressão
de moléculas de adesão tais como selectinas, integrinas e moléculas de adesão da
família das imunoglobulinas (Ig) (MOGENSEN, 2009). Nas vênulas pós-capilares
dos tecidos inflamados, as selectinas presentes nas células endoteliais (E- Pselectinas), interagem com ligantes presentes nos leucócitos (L-selectina), fazendo
com que essas células trafeguem em menor velocidade e rolem sobre o endotélio
(LANGER; CHAVAKIS, 2009). Esse rolamento faz com que os leucócitos interajam
com quimiocinas liberadas e ancoradas na superfície do endotélio e essa interação
leva a uma mudança na conformação das integrinas ICAMs e VCAM-1 que por sua
vez, aumentam sua afinidade pelos seus ligantes presentes nos leucócitos LFA-1
(ITGAL/ ITGB2), Mac-1 (ITGAM/ ITGB2) e VLA-4, resultando na firme adesão e
apreensão dessas células ao endotélio. Após adesão, os leucócitos espraiam sobre
a superfície endotelial e finalmente deixam os vasos através da interação com
moléculas da família das imunoglobulinas como PECAM-1 e JAM-A (COUSSENS;
WERB, 2002; LEY et al., 2007; LUSTER; ALON; ANDRIAN, 2005). A expressão das
moléculas ICAM-1 e VCAM-1 pode ser induzida pela ação de algumas citocinas
como o TNF-α e IL-1β (DINARELLO, 2009; SUMAGIN; LOMAKINA; SARELIUS,
2008; TRACEY et al., 2008).
A matriz extracelular (ECM) também tem influência no comportamento celular
do tecido inflamado. Ensaios in vitro têm demonstrado que metaloproteinases
(MMPs) podem clivar uma grande quantidade de substratos e isso nos leva a
acreditar que estas podem degradar substratos da ECM para permitir a passagem
de células infiltrantes (SOROKIN, 2010).
As MMPs são endoproteases primeiramente conhecidas por degradar
componentes de matriz extracelular participando de processos de remodelação,
como morfogênese, reparo tecidual e angiogênese, mas recentes pesquisas
demonstram suas atividades de uma forma mais ampla, implicando-as com
participação no processo inflamatório e na progressão de tumores. Sua expressão é
regulada por fatores como citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento e
hormônios e não está expressa em tecidos saudáveis (HINSBERGH; KOOLWIJK,
2008; LINT; LIBERT, 2006; MURPHY; NAGASE, 2008). A relação das MMPs com o
processo inflamatório tem sido largamente estudada e esses estudos mostram a
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ação dessas proteases no controle da atividade de várias quimiocinas e citocinas, e
no rompimento das junções aderentes entre as células influenciando no processo de
migração celular (PARKS; WILSON; LOPEZ-BOADO, 2004).
Quando os leucócitos atingem o tecido injuriado, eles se tornam ativados, seja
por contato com microrganismos ou por ação de citocinas secretadas pelas células
residentes. A produção de espécies reativas do oxigênio (ROS) e nitrogênio (RNS),
proteases e fatores de crescimento por neutrófilos e macrófagos no local da lesão,
levam à destruição tecidual, assim como a proliferação de fibroblastos, que leva a
uma aumentada produção de colágeno e consequente fibrose (CHEN; NUÑEZ,
2010; MEDZHITOV, 2008).
A inflamação estéril pode ser mais maléfica do que benéfica por que o
mecanismo estimulante pode não ser danoso e assim sendo, fica difícil avaliar se a
resposta está sendo útil ou não. As partículas estéreis, por exemplo, na maioria das
vezes não são prejudiciais e em sua maioria a resposta inflamatória falha em
eliminá-las. Nesse caso a resposta imune é estimulada de forma não adequada e a
inflamação consequente pode causar danos colaterais graves ao hospedeiro como
doenças agudas e dano tecidual. Se não resolvida, pode ainda desencadear
resposta inflamatória crônica com dano tecidual grave e fibrose, e consequente
desenvolvimento de diversos tipos de doenças (ROCK et al., 2010).

1.2 CITOCINAS NO INÍCIO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA

A IL-1β é conhecida por ser uma importante citocina pró-inflamatória e sua
produção é em parte, dependente de um complexo multiprotéico denominado de
inflamassoma. Existem vários tipos de inflamassomas e estes são identificados de
acordo com o PRR contido nele. Um dos inflamassomas que tem sido descrito por
reconhecer componentes não microbianos da inflamação é o NLRP3 ou NALP3. Em
uma de suas vias, a ativação de NALP3 leva à ativação da caspase 1, que por sua
vez cliva a pro-interleucina IL-1β em sua forma biologicamente ativa (CHEN;
NUÑEZ, 2010). Sua função principal é regular resposta de fase aguda ao dano
tecidual, seja por agentes infecciosos ou não infecciosos. Junto com o TNF-α, são
considerados os maiores mediadores das respostas inflamatórias (WEBER;
WASILIEW; KRACHT, 2010).
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Inúmeros estudos têm demonstrado um papel importante para a citocina IL-1β
na geração de uma resposta inflamatória neutrofílica a diversas partículas estéreis e
à morte celular. Um exemplo desses estudos mostrou que a neutralização de IL-1β
com anticorpos inibiu a resposta inflamatória neutrofílica em camundongos à morte
celular e a cristais de urato monosódio (ROCK et al., 2010).
As citocinas TNF-α e IL-6 também têm papel importante no início da resposta.
O TNF-α pode ser expresso tanto na membrana celular como na forma solúvel.
Pode ser produzido por inúmeras células e é extremamente importante para
diferenciação, proliferação e sobrevivência de células imunes. O TNF-α liga-se a
dois tipos de receptores, o TNFR1 e o TNFR2 (TRACEY et al., 2008; WALLIS,
2008). O primeiro está expresso em quase todas as células do organismo e o
segundo, é mais comumente encontrado em células do sistema hematopoiético. Os
efeitos da ligação do TNF-α ao seu receptor podem levar à ativação do fator de
transcrição NFκB1, que controla um grande número de genes inflamatórios, ou à
apoptose dependendo do estado metabólico da célula. A produção de TNF-α por
macrófagos pode ser induzida por uma série de estímulos como bactérias, vírus,
complexos imunes, citocinas, traumas entre outros (BALKWILL, 2009; TRACEY et
al., 2008). Esse agente é considerado um dos maiores indutores da inflamação, por
entre outras funções, estimular a síntese de outras citocinas responsáveis pela
cascata pró-inflamatória (PARAMESWARAN; PATIAL, 2010).
A IL-6 é uma citocina pleiotrópica, podendo ter ação pró ou anti-inflamatória. É
produzida por macrófagos, fibroblastos e células endoteliais de tecidos inflamados
sendo induzida principalmente por LPS, IL-1β, TNF-α e alguns interferons. É um
mediador importante no estímulo de proteínas de fase aguda e por atuar na
transição do recrutamento de neutrófilos para macrófagos pelo estímulo da produção
de CCL2 (MCP-1), um potente quimiotático de monócitos (DESHMANE et al., 2009;
GABAY, 2006; MÖLLER; VILLIGER, 2006). A IL-6 liga-se a seu receptor IL-6R que
pode ser expresso na membrana de diversos tipos celulares e também na forma
solúvel e essa combinação IL-6/IL-6R solúvel é comumente encontrada em
exsudatos inflamatórios ricos em neutrófilos (KAPLANSKI et al., 2003). Ainda, a IL-6
mostrou ser extremamente importante para o recrutamento de monócitos em um
modelo de peritonite aguda, onde nos camundongos wild-type houve infiltração
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neutrofílica seguida de infiltração monocítica e nos camundongos knock out para o
gene da Il6 o infiltrado celular se restringiu aos neutrófilos (HURST et al., 2001).
Todas as três moléculas têm sido alvo de estudos para a aplicação clínica, no
tratamento de algumas patologias inflamatórias e autoimunes nas quais os seus
bloqueios têm melhorado o prognóstico (MÖLLER; VILLIGER, 2006).

1.3 RESOLUÇÃO OU CRONIFICAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA

Após o estímulo inflamatório ser eliminado o processo de resolução se inicia. A
síntese de mediadores pró-inflamatórios irá cessar e junto com a liberação de fatores
que previnem o tráfego de neutrófilos para os tecidos, a resposta inflamatória tende
a ser resolvida. As células locais voltam para a circulação sistêmica ou morrem por
apoptose (programa de morte celular induzida) e são fagocitadas por macrófagos
residentes e/ou recrutados (LAWRENCE; GILROY, 2007). Moléculas da família do
TNF-α sinalizando através do receptor de TNF tipo 1 geram forte sinal para apoptose
das células (CHAPLIN, 2010).
A resolução da inflamação é um processo fortemente regulado por uma série
de mediadores como citocinas, quimiocinas e seus receptores e é descrito como um
processo ativo com ativação de programas endógenos que vão induzir o término do
processo (SERHAN, 2004). Isso inclui vários mecanismos descritos. Um modelo de
mediador pró-resolução são as lipoxinas, que passam a ser sintetizadas no lugar das
prostaglandinas. Elas têm ação anti-inflamatória, impedindo o recrutamento de
neutrófilos e recrutando macrófagos, que são os principais componentes da
resolução e reparo, pela fagocitose dos restos celulares. Outros eicosanóides como
protectinas e resolvinas também têm demonstrado seu papel na resolução
(SERHAN, 2004; SERHAN et al., 2007; SERHAN; SAVILL, 2005,).
A própria morte celular por apoptose é um mecanismo que estimula a
resolução. Trabalhos como o de Fadok et al. (1998) e Huynh, Fadok e Henson
(2002), sugerem que células apoptóticas fagocitadas por macrófagos, podem
desestimular a inflamação pela liberação de TGF-β e outros mediadores antiinflamatórios. O TGF-β ou fator estimulador do crescimento β1 é uma citocina antiinflamatória que tem papel importante na manutenção da homeostase tecidual, que
facilita a resolução e induz reparo, regulando negativamente o recrutamento e
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ativação de leucócitos, recrutando fibroblastos, e estimulando a síntese dos
componentes de matriz extracelular (WAHL, 1994). Os efeitos anti-inflamatórios
dessa citocina têm sido enfatizados pelo fato de que camundongos knockout para o
gene do Tgfb desenvolvem resposta inflamatória excessiva com morte precoce e
doenças autoimunes (KULKARNI et al., 1993; LI et al., 2006).
Os mecanismos efetores da imunidade inata para destruir agentes indesejáveis
são extremamente potentes e, como citado anteriormente, podem intensificar o dano
tecidual causando maiores patologias. Em particular, a resposta aguda neutrofílica é
considerada uma das principais causas desses eventos, como observados em
estudos onde a depleção ou bloqueio dessas células diminuiu consideravelmente o
desenvolvimento de algumas patologias como derrame e a hepatotoxicidade
induzida por drogas (MCDONALD, KUBES, 2011; ROCK et al., 2010).
Portanto, se o processo de resolução e reparo por algum motivo falhar, o
processo inflamatório pode persistir, e então levar a uma inflamação crônica, que é o
caso de muitas doenças hoje conhecidas, com o componente inflamatório como
causa agravante, sejam doenças autoimunes como artrite reumatóide (SWEENEY;
FIRESTEIN, 2004), infecções não resolvidas como parasitoses (RODRIGUES et al.,
2009) ou tumores malignos provenientes de mutações genéticas (VISSER;
EICHTEN; COUSSENS, 2006). A deficiência de um regulador negativo da
inflamação, assim como a persistência de citocinas e quimiocinas inflamatórias no
local, são fatores críticos para o desenvolvimento de uma doença crônica, que é
proveniente da estimulação contínua da resposta imune inata, tendo como principal
característica uma intensa infiltração de células mononucleares (COUSSENS;
WERB, 2002; LAWRENCE; GILROY, 2007).
Os leucócitos e fagócitos continuamente estimulados produzem espécies
reativas do oxigênio e do nitrogênio, que na tentativa de conter a infecção ou injúria,
danificam as células hospedeiras podendo causar mutações no DNA e podendo
muitas vezes levar ao desenvolvimento de tumores malignos. Por isso, algumas
doenças inflamatórias crônicas aumentam a predisposição ao desenvolvimento de
cânceres como é o caso de doenças inflamatórias do intestino (SZKARADKIEWICZ,
2009), hepatite C no fígado, e infecção crônica por Helicobacter pylori, que é a
principal causa de câncer no estômago (COUSSENS; WERB, 2002; ERNST, 2000).
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Um grande progresso tem sido feito para se entender os mecanismos
celulares e moleculares que envolvem as respostas inflamatórias agudas ou
crônicas, mas muito pouco é conhecido sobre controle genético dessas respostas.
Estudos de associação genômica têm sido capazes de identificar SNPs (marcadores
de polimorfismos de nucleotídeo único ou Single Nucleotide Polymorfism)
associados a uma variedade de doenças comuns como o câncer de próstata, câncer
de mama e diabetes e essa identificação tem permitido aos geneticistas, um melhor
entendimento das variantes genéticas que tem um papel na susceptibilidade ou
resistência a essas e outras desordens clínicas (HUNTER; CRAWFORD, 2008). O
laboratório de Imunogenética do Instituto Butantan tem como linha de pesquisa
identificar os genes que afetam a intensidade da resposta inflamatória aguda e
compreender os mecanismos celulares e moleculares da inflamação, assim como,
correlacionar esse fenótipo com a susceptibilidade ou resistência a várias doenças
inflamatórias experimentais, como o desenvolvimento de artrite reumatóide (VIGAR
et al., 2000) e carcinoma de pele (BIOZZI et al., 1998) e de pulmão (MARIA et al.,
2003).

1.4 AS LINHAGENS AIRMAX E AIRMIN

Para esse estudo genético, o laboratório desenvolve e mantém linhagens de
camundongos que foram geneticamente selecionados para a máxima (AIRmax) ou
mínima (AIRmin) reatividade inflamatória aguda, e esses camundongos são
utilizados em uma série de experimentos.
Essas linhagens foram produzidas, por seleção genética bidirecional, a partir
de uma população F0, proveniente do cruzamento entre 8 linhagens isogênicas. As
8 linhagens escolhidas foram: A/J, DBA/2J, P/J, SWR/J, SJR/J, CBA/J, BALB/cJ e
C57BL/6J baseadas nas origens e características de resistência ou susceptibilidade
a infecções e neoplasias. Essa população F0 foi então, constituída teoricamente de
uma combinação de 12,5% do genoma de cada uma das linhagens parentais
(IBAÑEZ et al., 1992; RIBEIRO, 1994; STIFFEL et al., 1990).
O fenótipo da inflamação foi medido pelo influxo local de leucócitos e pelo
extravasamento proteico após 24 horas de uma injeção subcutânea de
poliacrilamida (Biogel) no dorso dos animais. O Biogel é uma solução insolúvel,
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inerte e não imunogênica que age somente como material estranho e, portanto induz
uma resposta inflamatória local e estéril (IBAÑEZ et al., 1992; STIFFEL et al., 1990).
Durante o processo de seleção, os animais foram caracterizados fenotipicamente, e
aqueles com maior ou menor capacidade inflamatória foram separados e cruzados
entre si prosseguindo os acasalamentos até alcançar a máxima separação fenotípica
interlinhagens. Os animais foram cruzados, sempre com o cuidado de não acasalar
irmãos e primos para evitar aumento de consanguinidade.

Figura 1 – Divergência entre as linhagens AIR quanto à resposta inflamatória

Gráfico representativo da divergência entre as linhagens AIR quanto ao número médio de células
infiltrantes e extravasamento proteico no local de aplicação de Biogel
Fonte: Modificado de Biozzi et al. (1998). Com permissão.

O ponto máximo de separação fenotípica entre as duas linhagens revelou que
a intensidade da reação inflamatória aguda (AIR) é dependente do efeito aditivo de
vários genes de baixa penetrância, ou seja, de uma regulação poligênica. Assim, ao
final do processo de seleção, considerou-se que os alelos para máxima resposta
inflamatória aguda foram fixados em homozigose nos animais AIRmax, e os alelos
para mínima resposta inflamatória aguda, nos animais AIRmin, porém, mantendo um
fundo genético heterogêneo nesses animais (IBAÑEZ et al., 1992). Atualmente a
divergência das linhagens é cerca de 25 e 2,5 vezes de diferença para leucócitos
(com predominância de células polimorfonucleares) e proteínas, respectivamente.
Foram estimados cerca de 7 a 11 loci reguladores para o caráter selecionador
(BIOZZI et al., 1998).
De acordo com Ribeiro et al. (2003), essa diferença interlinhagens a favor dos
animais AIRmax, é consequência do aumento da produção de fatores quimiotáticos
atraentes de neutrófilos no local de aplicação do Biogel, maior produção dessas
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células na medula óssea e maior resistência dessas células à apoptose no local de
extravasamento.
A capacidade inflamatória foi testada em animais também desenvolvidos no
nosso laboratório, que diferem na alta ou baixa capacidade de produzir anticorpos, e
o resultado demonstrou um nível variável de inflamação, independentemente da
resposta imune, provando que a capacidade de produção de anticorpos (imunidade
adquirida) e inflamatória (imunidade inata) são controladas por genes independentes
(RIBEIRO, 1994).
Esse modelo animal demonstrou inúmeras diferenças de resposta frente a
patologias, como no caso de infecção por Salmonella Typhimurium (ARAÚJO et al.,
1998) e indução química de carcinogênese de pele por DMBA (iniciador) e TPA
(promotor), onde os AIRmax se mostraram mais resistentes do que os animais
AIRmin (BIOZZI et al., 1998) e doença autoimune como artrite induzida por pristane,
onde nesse caso os animais AIRmin foram os mais resistentes (VIGAR et al., 2000).
Um perfil distinto entre as duas linhagens também pôde ser observado quando os
animais foram desafiados com outros agentes inflamatórios como a carragenina e o
zymosan (VASQUEZ-BRAVO, 1996) e o veneno de Bothrops jararaca (CARNEIRO
et al., 2002), além de uma distinta resposta de regeneração tecidual (DE FRANCO et
al., 2007), demonstrando claramente uma relação da capacidade inflamatória com
cada um desses fenótipos.
Até o presente momento dois dos 11 QTLs (Quantitative Trait Loci) estimados
para o fenótipo de seleção (número de células infiltrantes) foram detectados através
da análise de polimorfismos com marcadores SNP. Um desses loci chamado de
Irm1 foi encontrado no cromossomo 7 (VORRARO et al., 2010). Este locus contém
cerca de 230 genes e mostrou estar envolvido com o número de células infiltradas
no exsudato e com a produção de IL-1β ex vivo. O outro locus, o Irm2 foi mapeado
no cromossomo 5 e também mostrou estar envolvido com ambos os fenótipos
(GALVAN et al., 2011). Além disso, o trabalho de Galvan et al. (2011) detectou
outros QTLs sugestivos nos cromossomos 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 16 para o número
de células infiltrantes e nos cromossomos 1, 5, 7, 8, 10, 13, 14 e 17 para a produção
de IL-1β. Dois SNPs mapeados no locus Irm1, que foram altamente associados com
a produção de IL-1β, apareceram também entre os SNPs sugestivos para o número
de células infiltrantes. A detecção desses QTLs envolvidos no controle da resposta
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inflamatória aguda foi realizada por ensaio de co-segregação em intercruzamentos
de camundongos das linhagens AIRmax X AIRmin (segregantes F2), por avaliação
dos níveis variáveis de resposta inflamatória.
A resposta inflamatória aguda (AIR), divergente nessas linhagens está bem
estabelecida, e foi baseada em inúmeros experimentos mostrando diferenças quanto
à produção de células, produção de citocinas, de quimiocinas, expressão de genes
entre outros fenótipos. No entanto diferenças na resposta inflamatória tardia ou
crônica ao Biogel ainda não foi descrita.
Baseado nessas informações, uma questão nos veio em mente: será que
genes que interferem com a AIR podem afetar o desenvolvimento de uma
inflamação crônica às partículas de poliacrilamida? Para responder a essa pergunta
nós procuramos avaliar primeiramente o exsudato local quanto a diferenças no
infiltrado celular e presença de algumas citocinas inflamatórias. Posteriormente, nós
avaliamos a expressão gênica global e relativa e as condições histológicas do tecido
subcutâneo de ambas as linhagens, todos os experimentos sendo realizados após
um período agudo de 48 horas e um período que nós consideramos crônico, de 30
dias. Com esses resultados, nós procuramos fazer uma associação dos fenótipos
encontrados nas linhagens com a expressão de genes na pele e da expressão
desses genes com as regiões previamente mapeadas. Como muitos trabalhos com
doenças inflamatórias crônicas têm demonstrado que mediadores envolvidos com o
início de respostas inflamatórias, podem ter participação importante na progressão e
manutenção de tais doenças, nós acreditamos que tais genes podem não estar
somente envolvidos com o desenvolvimento de uma resposta inflamatória aguda,
mas que também podem ter uma participação importante no controle genético de
uma resposta inflamatória crônica.
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6 CONCLUSÕES

 O estímulo com Biogel induziu uma forte resposta inflamatória local nos
animais AIRmax, caracterizado por uma maior infiltração celular não só em 48
horas mas também aos 30 dias, com maior detecção de citocinas no exsudato
e maior ativação de transcritos de genes no tecido dessa linhagem do que na
linhagem AIRmin após 48 horas.

 Em ambas as linhagens, após o estímulo com Biogel por 48 horas, nos ensaios
de microarray, os genes ativados estiveram agrupados principalmente nas
categorias de transdução de sinal, resposta imune e resposta inflamatória.

 Nos animais AIRmax experimentais, um grupo de genes principalmente
envolvidos com transdução de sinal, resposta inflamatória, resposta imune e
adesão celular foram pelo menos 2 vezes mais expressos que na linhagem
AIRmin.

 Entre as categorias de genes sobre-representados e mais expressos nos
animais AIRmin após a injeção de Biogel, estão alguns genes envolvidos com
resposta imune, regulação da contração muscular e organização do
citoesqueleto. Essas duas últimas categorias biológicas apareceram mais
expressas nos camundongos AIRmin provavelmente devido à repressão
observada na linhagem AIRmax.

 A presença do Biogel no subcutâneo dos animais AIRmax foi capaz de induzir
a formação de um possível granuloma, observado ao exame macroscópico
após 30 dias.

 A expressão de Tnfa, Ccl2, Itgb2 e Vcam1 está aumentada na linhagem
AIRmax após 30 dias do tratamento, que também mostrou intenso infiltrado
inflamatório de neutrófilos, macrófagos e células gigantes multinucleadas, à
análise do tecido.
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 A expressão da citocina anti-inflamatória Tgfb apareceu aumentada na
linhagem AIRmax somente após 30 dias da aplicação de Biogel, mesmo
período em que outra citocina anti-inflamatória, a IL-10 foi detectada em
concentrações elevadas no soro da mesma.
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