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Il-8

interleucina-8

CXCR1

receptor 1 da interleucina-8

CXCR2

receptor 2 da interleucina-8

TGFβ

fator de crescimento transformante β

RNAm

ácido ribonucléico mensageiro

HLA

antígenos leucocitários humanos

IgE

imunoglobulina E

GRO-α

fator de crescimento relacionado ao gene α

Mig

monocina induzida por interferon ?

IP-10

proteína indutora de interferon ?

PF4

fator plaquetário-4

Il-6

interleucina-6

Il-13

interleucina-13

MGSA

fator estimulante de crescimento de melanócito

cm

centímetro

mg

miligrama

ml

mililitro

o

grau Celsius

PBS

solução tampão de fosfato de sódio

ATV

solução de tripsina 0,2% e Versene 0,1%

USA

Estados Unidos da América

C
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mM

milimol

DMSO

dimetil sulfóxido

rpm

rotações por minuto

TRIS

hidroximetilaminometano

v/v

volume/volume

PI

iodeto de propídio

g

grama

NaCl

cloreto de sódio

HCL:

ácido clorídrico

SFB

soro fetal bovino

Anti-IL-8R1

anticorpo anti-receptor R1 de IL- 8

Anti-IL-8R2

anticorpo anti-receptor R2 de IL- 8

ATCC

American Culture Type Collection

PE

ficoeritrina

RNAse

ribonuclease

BD

Becton-Dickinson

HE

Hematoxilina-eosina

x

vezes

DAPI

4,6-diamino-2-fenilindol,diidrocloridro

n.s.

não significativo

X

média

D.P.

desvio padrão

PCNA

antígeno nuclear de proliferação celular

IL-1

interleucina-1
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TNF-a

fator de necrose tumoral -a

IL-6

interleucina- 6

TRAF -1 e 2

proteína transmembrana associada aos
receptores do TNF

IAP-1 e 2

genes anti -apoptóticos não inibidores de
caspases

xIAP

genes anti-apoptóticos não inibidores de
caspases

MEC

matriz extracelular

TIMP I e TIMP II

inibidor de metaloprotease tecidual tipo I e II

TGF-ß1

fator de crescimento transformante ß 1

MGSA

fator estimulante de crescimento de melanoma

NAP-2

proteína ativadora de neutrófilo-2

NFkB

proteína reguladora de transcrição de genes
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RESUMO

Abdo Filho, D., Determinação dos receptores de interleucina-8, CXCR1 e
CXCR2, e da atividade proliferativa em fibroblastos de quelóide e de pele
normal [tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2005.

O quelóide é um tumor fibroso benigno que ocorre durante a cicatrização da
pele em indivíduos geneticamente predispostos. A cicatrização é um
processo biológico complexo e depende da interação de diferentes
estruturas teciduais e de um grande número de tipos celulares residentes e
infiltrativos, que produzem citocinas. A interleucina 8 (IL-8), citocina próinflamatória, é super-expressa pelos fibroblastos durante o desenvolvimento
do tecido de granulação, acelerando o processo de cicatrização. Como o
quelóide resulta de uma reparação tecidual anormal após lesão da pele, o
presente estudo teve por objetivo determinar a expressão dos receptores da
IL- 8, CXCR1 e CXCR2, e a capacidade proliferativa, pelo ciclo celular, dos
fibroblastos queloideanos cultivados e extraídos ex vivo, por citometria de
fluxo. Fibroblastos de cicatriz queloideana e de pele normal foram obtidos de
21 pacientes da raça negra, com idade variando entre 10 e 40 anos, de
lesões com até 2 anos de evolução. Em nosso estudo constatamos
expressão reduzida dos receptores para a IL-8, CXCR1(35,7%±11,2) e
CXCR2 (27,8%±11,3), em fibroblastos de cicatriz queloideana cultivados,
comparando com a pele normal (44,1±16,2 e 46,3±27,1 respectivamente).
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Entretanto, essa diferença só foi significante para o receptor CXCR2. A baixa
expressão desses receptores poderia ser decorrente da atividade de
metaloproteinases, que regulam a expressão de proteínas da superfície
celular, através de clivagem enzimática, ou a capacidade reduzida de
internalização e a reciclagem de receptores, mantida por filamentos de
actina do citoesqueleto, que nos fibroblastos do quelóide estão diminuídos.
Em relação ao ciclo celular de fibroblastos cultivados do quelóide e da pele
normal, verificamos diferenças não significantes da capacidade de
replicação (fase S do ciclo celular) e de apoptose. No quelóide observamos
significante aumento de células na fase G2/M, indicando aumento da
velocidade de divisão celular. Para confirmar esses achados estudamos o
ciclo celular de fibroblastos extraídos ex vivo, da porção periférica e central
do quelóide e da pele normal. Os fibroblastos da porção peri férica
apresentaram

porcentagem

significantemente

maior

de

células

com

capacidade replicativa, fase S do ciclo (22,9%±11,6), em relação à porção
central (4,7%±2,9) e à pele normal (6,8%±4,9), e maior velocidade de divisão
celular, fase G2/M (18,6±12,0), em relação à porção central (35,6±7,0) e
pele normal (32,3±6,9). Verificamos que a porção central apresentou maior
porcentagem de células em apoptose (7,0%±2,1), comparado à porção
periférica (4,9%±1,9) e pele normal (2,0%±0,86). Esses dados indicam que
as células da porção periférica do quelóide parecem ser responsáveis pela
elevada taxa de proliferação, justificando o crescimento expansivo a partir
das margens da cicatriz queloideana, com desenvolvimento de lesão
semelhante a tumor, bem como a porção central ser responsável pela
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fibrose, contendo células quiescentes e apoptóticas. Esses resultados
sugerem modulação diferencial das reações celulares através das vias de
sinalização para proliferação ou morte celular programada. Neste sentido, a
baixa expressão dos receptores da IL-8, CXCR1 e principalmente de
CXCR2, nos fibroblastos do quelóide sugere capacidade reduzida da IL- 8
em promover cicatrização acelerada. A baixa atividade da IL-8 sobre os
fibroblastos queloideanos estaria promovendo desregulação da resposta
inflamatória e com isso atraindo novas células inflamatórias para o local e
produzindo sinais alterados, como grande produção da citocina TGFß. Essa
desregulação do processo de cicatrização, com alteração de citocinas e da
matriz extracelular, poderia ser responsável pelas duas populações de
fibroblastos, uma proliferativa na periferia e outra quiescente e apoptótica na
porção central. Finalizando, podemos concluir que nossos resultados
correspondem às alterações histológicas e clínicas do quelóide que se
expande nos limites da lesão.
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SUMMARY

Abdo Filho, D., Determination of the interleukin-8 receptors CXCR1 and
CXCR2, and proliferative activity in keloids and normal skin fibroblasts [tese].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2005.

A keloid is a benign fibrous tumor that occurs during wound healing in
genetically predisposed individuals. Healing is a complex biological process
and depends on the interaction of different tissue structures and a great
number of resident and infiltrative cell types. The interleukin-8 (IL- 8), a
proinflammatory chemokine, showed higher expression in fibroblasts during
the development of the granulation tissue, promoting more rapid tissue
maturation. Since keloids result from abnormal wound healing, the objective
of the present study was to determine the expression of CXCR1 and CXCR2,
IL- 8 receptors, and the proliferation capacity, throughout the cell cycle, of the
keloid fibroblasts extracted ex vivo and those submitted to in vitro cultivation.
Normal skin and keloid scar fibroblasts were obtained from 21 AfricanBrazilian patients, aged from 10 to 40 years, whose lesions had evolved for
no longer than 2 years. Expression of receptors and the cell cycle was
assessed by flow cytometry. We showed lower expression of the CXCR1
(35,7%±11,2) and CXCR2 (27,8%±11,3) in keloid fibroblasts, when
compared with normal skin (44,1±16,2 e 46,3±27,1 respectively), but the
difference was not significant for the CXCR1 receptor. This lower expression

22

of IL-8 receptors in keloid fibroblasts could be due to the action of
metalloproteinases, which regulate the surface protein enzymatically, or
fibroblastic cytoskeleton conditions, which influence receptor internalization
and recycling. The distribution assessment of cell cycle phases of fibroblasts
cultivated from keloid scars and normal skin did not show significant
difference in replication capacity and apoptosis. The keloid fibroblasts
presented a significantly higher proportion of cells in the G2/M phase,
suggesting higher rate of cell division. To confirm these results we studied
the cell cycle of fibroblasts extracted ex vivo, now separated by central and
peripheral portions of keloid and normal skin. The peripheral fibroblasts
showed significant high cell proportions in phase S (22,9%±11,6), compared
with the central portion (4,7%±2,9) and normal skin (6,8%±4,9), and higher
cells in division phase G2/M (18,6%±12,0), compared with the central portion
(35,6%±7,0) and normal skin (32,3%±6,9). The central portion showed higher
proportion of apoptosis (7,0%±2,1), compared with the peripheral portion
(4,9%±1,9) and normal skin (2,0%±0,86). These results suggest that the
keloid peripheral cells could be responsible for the proliferation rate, justifying
the expansive keloid growth at the borders of the keloid scar, in a similar
fashion to tumor development and the central portion being responsible for
fibrosis, with quiescent and apoptotic cells. These results suggest a
differentiated

modulation

of

cell

reactions

by

signal

pathways

for

programmed cellular proliferation or death. In this sense, the low expression
of the IL-8 receptors CXCR1 and CXCR2 in keloid fibroblasts suggests a
diminished capacity of IL- 8 to promote accelerated healing. This low
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expression of IL-8 receptors in keloid fibroblasts could promote the
dysregulation of the inflammatory response and thus attract more
inflammatory cells to the site, producing different signals, such as a high
production of the TGF ß cytokine. This dysregulation of the healing process,
with changed cytokine and extracellular matrix expression, could be
responsible for two different cell populations of fibroblasts, one proliferation at
the periphery and the other fibrotic at the center of the lesion, with apoptotic
and quiescent cells. Finally, we conclude that our results correspond to the
histological and clinical changes of keloids that grow beyond the wound
boundaries.
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1. Introdução

1.1. Aspectos Clínicos

O quelóide é um processo cicatricial caracterizado por exceder-se
além dos limites da lesão que o originou e pela tendência à recidiva após
sua ressecção (Peacock et al., 1970). Sua descrição data de séculos, sendo
encontrada pela primeira vez no papiro Smith. Foi também observado em
esculturas do século XIII da região oeste da Nigéria. Posteriormente, este
processo foi citado por Retz (1770) e Alibert (1802), quando passou a ser
denominado, diferenciando-o do crescimento canceroso, pela designação
ora consagrada (Rockwell et al., 1988; Datubo-Brown, 1990). Este termo
deriva do grego, chele, que significada garra de caranguejo, referindo-se à
maneira pela qual a lesão se expande lateralmente no tecido normal
(Berman et al., 1995). O quelóide é um fenômeno exclusivo do ser humano,
não sendo encontrado em animais, portanto não havendo um modelo
experimental, fato que dificulta seu estudo.
O quelóide ocorre em todas as raças, sendo prevalente em indivíduos
negros e amarelos. Cosman et al. (1961) encontraram incidência de 4,5 a
16,0% em cicatriz de vacinação clinicamente sugestiva de quelóide em
indivíduos negros e hispânicos.
Koonin (1964) correlacionou a maior incidência em raças de pele mais
escura com a alteração no metabolismo do hormônio estimulante de
melanócito.
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Oluwasanmi (1974) relatou incidência de 6,2 % em uma comunidade
rural africana. Esta teoria está apoiada em vários estudos relatados por
Ketchum et al. (1974): - em raças de pele escura, os melanócitos são mais
reativos ao hormônio estimulante de melanócito; - pessoas com pele mais
pigmentada parecem ter mais prevalência para o quelóide; - os locais mais
incidentes no corpo são aqueles que têm maior concentração de
melanócitos (é raro em palmas das mãos e plantas dos pés, onde a
concentração de melanócitos é mínima); - a maior incidência é nas fases de
maior desenvolvimento, como puberdade e gravidez, quando se tem maior
atividade hipofisária e esta se relaciona com aumento na pigmentação; responde ao uso de corticóides que são inibidores da liberação do hormônio
estimulante de melanócito.
A relação familial é sugerida como herança autossômica dominante,
porém ainda permanece objeto de estudo (Bloom, 1956; Omo-Dare, 1975;
Cohen et al., 1990). Ambos os sexos são acometidos, de forma igual, dentro
de um mesmo grupo populacional e mesma faixa etária. Com relação à
idade é mais incidente entre a primeira e a terceira décadas, sendo mais
raro nas lesões dos extremos da vida. Algumas hipóteses explicam este
fato:1) jovens são mais expostos a traumatismos; 2) a pele dos jovens tem
maior tensão que a pele do idoso, que é mais flácida e redundante; 3) a
síntese de colágeno é maior em jovens (Ketchum et al., 1974).
Quanto à distribuição, é mais freqüente em regiões com maior tensão
na pele, onde a pele é mais espessa, sendo raro nas pálpebras, genitália,
palmas das mãos e plantas dos pés. Crockett (1964) propôs uma ordem
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para susceptibilidade: 1) primeira ordem: em indivíduos susceptíveis, todas
as cicatrizes em cert as áreas desenvolverão um quelóide (pré-esternal,
dorso, deltóideas); 2) segunda ordem: o tipo de agressão pode influenciar
para o desenvolvimento de um quelóide em algumas áreas (orelha, braço,
tórax anterior, couro cabeludo, fronte, região da

barba); 3) terceira ordem:

em certas áreas é incomum e, se presente, de menor proporção (região
lombar, abdome, região central da face, genitália).
Clinicamente, o quelóide se desenvolve secundariamente a lesões
cutâneas, muitas vezes sendo estas desconhecidas do paciente, que relata
ser a cicatriz de crescimento espontâneo.

Isto ocorre porque as lesões

menores como acne, pústulas e picadas de inseto podem se complicar com
a formação de uma cicatriz queloideana (Datubo-Brown, 1990).

1.2. Aspectos Histológicos

Histologicamente, o quelóide diferencia-se da pele normal e do
processo cicatricial por apresentar um grande número de vasos sanguíneos,
alta densidade de células mesenquimais e espessa camada de células
epiteliais (Matsuoka et al., 1988). As fibras colágenas estão dispostas em
rodamoinho, configurando nódulos (Kischer e Brody, 1981). São observados
alguns macrófagos e em maior quantidade linfócitos e eosinófilos. Outra
característica é a abundância de substância basal mucinosa entre as fibras
colágenas.
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A análise pela microscopia eletrônica de varredura mostra a perda da
organização das fibras colágenas, quando comparado com pele normal ou
cicatriz normal madura. No quelóide as fibras colágenas são maiores e mais
irregular es, conectadas casualmente, e não se apresentando orientação com
a superfície epitelial (Clark,1993). Kischer et al. (1982) observaram que a
microvascularização no quelóide encontra-se parcial ou completamente
ocluída devido a um excesso de células endoteliais quando comparada com
a pele normal.

1.3. Aspectos Bioquímicos

Placik et al. (1992) relataram que a composição bioquímica do tecido
queloideano comparando com pele normal: 1) aumentadas quantidades de
água,

cálcio,

histamina,

fosfatase

ácida,

alanina

transaminase,

desidrogenase lática, α globulinas (α1-antitripsina, α2-macroglobulina),
fibronectina

e

RNAm

de

fibronectina,

elastina,

proteoglicanas

(sulfato

de

condroitina–4),

glicosaminoglicanas,

galactosil-hidroxilisil-glucosil

transferase, prolina-hidroxilase, sendo a excessiva deposição de colágeno,
um

dos

achados

mais

Diegelmann et al., 1979);

marcantes

do

quelóide (Craig et al.,1975;

2) quantidade aumentada de peptídeos

procolágeno devido à diminuida degradação (Abergel et al.,1985);

3)

variáveis quantidades de colágeno tipo III (aumentada, semelhante ou
diminuída); 4) quantidades aumentadas ou semelhantes de colágeno tipo I,
razão colágeno tipo I para tipo III, RNAm procolágeno tipo I; 5) quantidades
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semelhantes de RNAm procolágeno tipo II, III, IV, V.

Neste trabalho foi

observado que com esta variedade de resultados se necessita maior estudo
para esclarecer a causa para a acumulação de colágeno, porém alguns
trabalhos auxiliam no direcionamento para possíveis responsáveis: 1) o
aumento de α-globulinas, apesar de variável, em comparação com pele
normal ou cicatriz de padrão normal, pois que estas proteínas inibem a
colagenase e podem resultar em diminuição da degradação de colágeno; 2)
há quantidade elevada de histamina no quelóide, sendo que estudos prévios
demonstraram que esta proteína aumentou a síntese de tecido de
granulação, podendo ser um fator de estimulação da síntese de colágeno
(Bischoff et al.,1991; Atiyeh et al.,2005).

1.4. Aspectos Imunológicos

Há evidências de fatores imunológicos envolvidos na gênese do
quelóide (Oluwasanmi et al., 1976; Boxman et al.,1996; Singer e Clark,
1999). O fato de uma primeira incidência de quelóide se formar lentamente
e o crescimento secundário, após a excisão, ser rápido, tem sido
interpretado como uma resposta imunológica, decorrente da exposição e
sensibilização a antígeno, do estabelecimento de memória, da reinoculação
do antígeno, e da ativação da imunidade humoral e celular (Kazeen et al.,
1988). Outros fatores imunológicos têm sido relacionados à predisposição
pelo desenvolvimento do quelóide, como por exemplo, os haplotipos dos
antígenos leucocitários humanos (HLA) B14, BW16, BW35, B21, DR5 e
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DQW3 (Laurentaci et al., 1977; Castagnoli et al., 1990), e indivíduos do
grupo sanguíneo A (Ramakrishnan et al., 1974). Entretanto estas relações
com antígenos de histocompatibilidade não têm sido confirmadas em todos
os estudos. Também são conflitantes os resultados de investigações para
dosagens de imunoglobulinas e complemento em cicatrizes queloideanas
(Kazeen et al., 1988; Cohen et al., 1979; Bloch et al., 1984), sendo
correlacionada à extensão do quelóide com o infiltrado linfocitário do local da
ferida e com o aumento do número de linfócitos T do sangue periférico
(Oluwwasanmi et al., 1974; Jimbow et al., 1988). A presença de IgE na
cicatriz queloideana pode estimular os

mastócitos a liberar grânulos

citoplasmáticos que contém histamina, heparina, serotonina, ácido hidrolase,
e uma protease neutra, que podem contribuir para a formação de quelóide,
considerando que interferem na atividade da enzima lisil-oxidase que se
relaciona com as ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno,
aumentando a quantidade de colágeno solúvel

(Cohen et al., 1979;

Schwartz et al., 1981; Buffoni et al., 1981; Nimni et al., 1983).
Após uma lesão da superfície cutânea, é desencadeada uma reação
inflamatória caracterizada pelo extravasamento de células em decorrência
da ruptura vascular, havendo uma coleção de neutrófilos na superfície da
lesão (Garner et al.,1994). Imediatamente mais leucócitos são atraídos para
o local, procedentes de vasos sanguíneos adjacentes, promovendo uma
barreira contra agentes patogênicos. As plaquetas, que fazem os coágulos
nos vasos sanguíneos lesados, também agem liberando fatores de
crescimento. Os macrófagos surgem no local da injúria entre 48 e 96 horas
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após a lesão, tendo sua primeira função relacionada ao processo
inflamatório e debridamento, preparando para a migração e replicação dos
fibroblastos. O papel dos linfócitos na cicatrização está relacionado aos
linfócitos T específicos que migram para a lesão seguindo o influxo de outras
células inflamatórias e macrófagos e, no leito da ferida em reparação, não
são apenas células de ação imunológica, mas também são responsáveis
pela produção e liberação de fatores de crescimento, sendo que na fase de
remodelagem da cicatrização consistem no mais freqüente tipo leucocitário
presente.

As ações efetoras destas células são moduladas através da

liberação de substâncias inibidoras e estimuladoras, denominadas citocinas,
ou monocinas ou ainda interleucinas (Strieter et al., 1996).

Estas

substâncias consistem de pequenos peptídeos que são potentes ativadores
celulares, relacionados à resposta celular na inflamação, e com função de
moléculas reguladoras na maturação leucocitária, na diferenciação celular,
na angiogênese, na fibroplasia e no crescimento epitelial, entre outras
(Barbul,1990;

Koch et al., 1992; Clark-Lewis et al.,1995; Kadono et al.,

1998; Longaker, 1999; Gillitzer e Goebeler, 2001; Strieter et al., 2005).
Entre as citocinas, a família das interleucinas, apesar do grande
número de integrantes, apresenta características homogêneas, com
propriedades comuns entre eles (Luster, 1998). Essas pequenas proteínas
se compõem de 4 moléculas de cisteína formando 2 cadeias com união
dissulfeto, que se dividem em dois grupos, CXC e CC, distintos devido à
posição das primeiras duas cisteínas, que podem ser adjacentes (CC) ou
separadas por um aminoácido (CXC).
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A fase de fibroplasia no processo cicatricial se caracteriza pela
produção de uma matriz protéica que será a base para posterior
epitelização. A matriz protéica se compõe de uma malha de fibrina na qual
se depositam fibroblastos que produzirão a matriz extracelular constituída
predominantemente de colágeno entre outras proteínas e moléculas de
adesão (Meyer et al., 2000). Também há estímulo para angiogênese neste
tecido, sendo formados brotos vasculares, o que confere um aspecto
macroscópico de coloração avermelhada.

Como exposto acima, este

mecanismo depende de células diferentes, e níveis de citocinas imunoreguladoras alterados podem ter influência no aumento da deposição de
colágeno, proporcionando um padrão de quelóide (Nirodi et al., 2000).
McCauley et al., em 1992, observaram diminuição da produção de
interferon α, interferon γ, e fator de necrose tumoral β em células
mononucleares de sangue periférico de pacientes portadores de quelóide,
comparados com pacientes-controles normais. Outras citocinas, GRO -α,Mig,
IP-10, pf4, IL- 6, IL-13 e IL- 8, entre outras mostram-se alteradas (Oriente et
al. 2000; Xue et al.,2000; Gillitzer e Goebeler, 2001).
A Interleucina-8 é uma interleucina do grupo CXC, mediadora próinflamatória. Inicialmente os monócitos foram identificados como sua fonte,
porém vários tipos de células foram vinculadas à sua produção, como, por
exemplo, linfócitos T, fibroblastos, queratinócitos, células endoteliais e vários
tipos de células tumorais (Mukaida et al., 1989; LaRosa et al., 1992). Da
mesma forma, sua atividade, foi primeiramente relacionada à migração dos
leucócitos, e posteriormente receptores específicos para a interleucina-8 em
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outros tipos de células, como por exemplo, todos os tipos de granulócitos, os
monócitos,

os

mastócitos,

alguns

linfócitos,

os

fibroblastos

e

os

queratinócitos foram identificados (Standiford et al., 1990; Thomas et
al.,1991).
Os receptores da interleucina- 8 são de dois tipos, denominados
CXCR1 e CXCR2 e têm expressões com afinidades diferentes nos diversos
tipos celulares em que estão presentes, sendo que em determinadas
circunstâncias, como por exemplo, processos hiperplásicos, essa expressão
é muito aumentada (Murdoch e Finn, 2000). Para esclarecer a participação
da IL-8 no processo de cicatrização vários estudos foram realizados,
analisando sua expressão em tecidos da ferida e da cicatriz (Rennekampff et
al, 2000; Gillitzer & Goebeler, 2001). Rennekampff et al (2000), relataram
que na fase inflamatória os níveis de IL-8 estão prolongadamente elevados e
a sua ação se relaciona com a atração de polimorfonucleares, e influenciam
a reepitelização por estímulo mitogênico sobre os queratinócitos além de
reduzirem a contração da ferida.
Garner, em 1998, demonstrou maior concentração de IL-8 em
amostras de pele de espessura parcial de lesões por queimadura, em
comparação com amostras semelhantes de pele normal, que mostravam
mínima secreção da citocina. Com este resultado este autor fez a hipótese
de serem queratinócitos suprabasais de áreas lesadas uma fonte primária da
IL- 8 nas lesões, com liberação imunoreativa.

Outras fontes celulares

adicionais de IL-8 seriam as responsáveis pela prolongada elevação dos
níveis de IL-8 (como acima citado, queratinócitos que migraram para o sítio
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lesado, fibroblastos, células endoteliais, polimorfonucleares e monócitos)
(Schröder et al, 1993; Sticherling et al, 1993; Baggiolini et al, 1989).
Schröder et al, em 1993, demonstraram por determinação de massa
molecular e da seqüência de aminoácidos que a posição do resíduo 77,
localizada na região amino terminal, era a isoforma prevalente nos fluidos de
feridas, sendo que os polimorfonucleares e fibroblastos eram os maiores
responsáveis por esta secreção, estimulados por outras citocinas, como IL- 1
e TNF -α.
Os receptores de membrana para a IL-8 também apresentam
afinidade para outra citocina pró-inflamatória, o fator estimulante de
crescimento de melanócito (MGSA). Os dois tipos de receptores para a IL- 8
apresentam 77% de homologia com os aminoácidos identificados, com sete
domínios trans-membrana, sendo ambos pertencentes à família de
receptores da proteína G, a diferença de afinidade entre eles está
relacionada à capacidade de ligação com a MGSA, um com alta e outro com
baixa afinidade.
A ligação entre a IL-8 e seus receptores está vinculada à presença de
cálcio, havendo aumento de concentração destes íons na célula estimulada,
como observado em neutrófilos (Lee et al., 1992; Neote et al., 1993).
Nanney et al (1995) mostraram o aumento de MGSA e CXCR2 em
feridas de queimaduras em humanos, sugerindo relação da concentração do
receptor com processo de regeneração epidérmica.
Neste estudo foi realizada a análise comparativa dos receptores de
interleucina-8, CXCR1 e CXCR2, em fibroblastos de pele normal e de
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quelóide, em amostras de cultura e de tecido congelado ex vivo,
relacionando o índice proliferativo e capacidade de síntese, e assim, sua
expressão sobre estas células.

36

OBJETIVOS

37

2. OBJETIVOS

O presente estudo teve por objetivos:

2.1. Comparar a expressão dos receptores da IL-8 (CXCR1 e CXCR2) em
fibroblastos de cicatriz queloideana e de pele normal;

2.2. Avaliar a atividade proliferativa de fibroblastos de cicatriz queloideana,
porções central e periférica, e de pele normal, mantidos em cultura e em
amostras ex vivo.
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3. MÉTODOS

3.1

Casuística

Foram estudados 21 indivíduos de raça negra, portadores de cicatriz
quelóide com até dois anos de evolução, com faixa etária entre 10 e 40 anos
(Tabela 1 – Anexo 1). Os indivíduos foram submetidos à biópsia excisional,
após consentimento informado, em sala cirúrgica com critérios de assepsia e
antissepsia habituais, que englobou a cicatriz e pequena porção das
margens laterais. Considerou-se no tecido cicatricial duas amostras distintas,
correspondendo uma à porção central e outra à porção da margem da
cicatriz imediatamente dentro de seu limite macroscópico. Para as amostras
de pele normal foram extraídos tecidos de padrão cutâneo normal com
distância a partir de 0,3 cm além do limite macroscópico da cicatriz. Todas
as amostras foram encaminhadas para a análise histopatológica para a
confirmação diagnóstica. O presente protocolo de pesquisa foi aprovado
pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da
Diretoria Clínica do HC-FMUSP sob o número 213/03 (Anexo 2).
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3.2

Preparo das Amostras

Imediatamente após a ressecção da cicatriz quelóide, juntamente com
as margens laterais, foram retiradas amostras do tecido queloideano,
porções central e periférica, e do tecido normal da margem, com dimensões
de 0,5cm x 0,5cm. Uma amostra de cada tecido foi imersa em meio de
cultura Ham F-12 + soro fetal bovino + antibióticos (Ampicilina 20 mg/ml;
estreptomicina 20 mg/ml; gentamicina 40 mg/ml) em tubo cônico estéril, para
posterior desenvolvimento de cultura de fibroblastos. Outra amostra da
cicatriz e da pele normal foi submetida a congelamento em nitrogênio líquido
(- 196oC), para posterior obtenção de fibroblastos ex-vivo.

3.3 Cultura de Fibroblastos

As amostras foram submetidas a retirada dos restos sanguíneos,
resíduos de gordura e de tecidos celulares degenerados pelo ato cirúrgico,
sendo este processo de limpeza realizado em PBS estéril + antibióticos , sob
fluxo laminar. Cada fragmento foi então subdividido em pequenas porções
de cerca de 0,1cm x 0,1cm. Cada dez destas pequenas amostras foram
acomodadas em placa de Petri de 35 mm, contendo meio de cultura Ham F12 + soro fetal bovino + antibióticos, sendo em seguida incubadas em estufa
à 37ºC com 5% CO2. Na primeira semana de cultivo foi adicionado 50 ml de
meio de cultura Ham F-12 em dias alternados. Após este período, o meio de
cultura foi trocado três vezes por semana. Em torno de 10 a 15 dias, deu-se
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o início da liberação das células das amostras para o meio, estando estas
aderidas no fundo da placa de Petri. Ao completar 30 dias de cultivo, os
fragmentos de tecido foram retirados das placas, evitando assim o prejuízo
da cultura, decorrente de toxinas liberadas com a morte celular. O próximo
passo foi o preparo de subculturas, para aumentar o volume de material a
ser analisado. O meio de cultura das placas de Petri foi aspirado, e depois a
placa foi lavada com o PBS estéril por 3 vezes. Adicionou-se 1 ml de ATV
(solução tripsina 0.2% e Versene 0.1%) permitindo a liberação das células
que estavam aderidas ao fundo da placa. O produto foi então inativado pela
adição de meio de cultura e soro fetal bovino. A suspensão celular foi
retirada e submetida à centrifugação por 4 minutos a 1.500 rpm. Após
desprezar o sobrenadante e resuspender o sedimento com 1ml de meio de
cultura suplementado com 10% de soro fetal bovino, foi realizada a
contagem de células viáveis.

A determinação de viabilidade celular foi

realizada pelo teste de exclusão celular pelo Azul Tripan, e alíquotas de
fibroblastos foram incubadas com solução de Azul Tripan 0,5% (Merck –
USA), e diluídas em solução salina tamponada (PBS) na proporção de 9/1.
Após a homogenização, uma amostra de suspensão celular foi analisada
sob microscópio de luz com objetiva de 20X. A contagem das células foi
realizada em câmara de Neubauer e somente as amostras de fibroblastos
que continham acima de 90% de células viáveis foram subcultivadas.
Alíquotas destas células foram congeladas em nitrogênio líquido (- 196ºC)
para posterior utilização quando necessário.
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3.4 Preparo das Amostras de Fibroblastos Ex-vivo

Amostras de tecido congelado em nitrogênio líquido de cicatriz
queloideana e de pele normal, foram processadas e analisadas segundo o
método Vindelov (Vindelov et al, 1989).
Os fragmentos foram seccionados em placa de Petri e em pequenas
porções em meio contendo 250mM de sucrose, 40mM de citrato trissódico e
5% de DMSO (dimetil sulfóxido) e submetidos à centrifugação a 2500 rpm,
por 10 minutos, em temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado,
sendo adicionado 900ml de tripsina sobre o botão celular, deixando em
repouso por 10 minutos, em temperatura ambiente. A seguir, foi adicionada
solução contendo 3,4mM de citrato trissódico, 0,1ml v/v de Nonidete P40,
1,5mM

de

espermina

tetra-hidrocloridrato

e

0,5mM

(hidroximetilaminometano) pH=7,6. Após, foram adicionados

de

TRIS

750ml de

inibidor de tripsina (0,5 mg), de ribonuclease-A (0,1 mg), e deixada por 10
minutos em repouso à temperatura ambiente. Após filtrar a suspensão,
750ml de PI (iodeto de propídio (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, USA) e
espermina foram adicionados e deixado por 15 minutos em local escuro. A
solução PI foi preparada seguindo as seguintes concentrações: 50mg de
PI/ml em solução TRIS, contendo 12,14 g de TRIS, 5,84 g de NaCl (cloreto
de sódio) e 6,9 ml de HCl 37% ( ácido clorídrico) pH=7,6.
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3.5 Análise da Expressão dos Receptores de Interleucina-8 em
Fibroblastos Cultivados, por Citometria de Fluxo.

As culturas de fibroblastos, de cicatriz queloideana e de pele normal,
após atingirem 70 a 80% de confluência na placa de cultura, foram
incubadas por 12 horas com meio de cultura depletado de cálcio, para
facilitar o descolamento das células.

A seguir, o meio de cultura foi

desprezado, sendo adicionado 1ml de solução de ATV, incubando por 5
minutos à 37ºC . Na seqüência, o ATV foi inativado com adição de 1ml de
soro fetal bovino. A suspensão de células foi então submetida à lavagem,
por duas vezes, com PBS (solução tampão de fosfato de sódio, pH=7,4) e
centrifugação a 1500rpm. O sobrenadante foi desprezado e o botão celular
foi ressuspendido em solução de PBS. A concentração celular foi ajustada,
com auxílio de câmara de Neubauer, para 1x106 células/ml, por tubo e
fixada em solução de paraformaldeido a 2% (Merck – USA) em PBS em um
volume de 1ml da suspensão celular e 1ml de fixador (volume/volume),
durante 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, as células foram
lavadas duas vezes com SFB (Gibco Laboratories - USA) diluído a 5% em
PBS, o sobrenadante descartado e ressuspendido em solução de PBS.
Alíquotas de 100ml destas suspensões de fibroblastos de cicatriz quelóide e
de pele normal foram incubadas por 1 hora, à 4ºC, com 1mg de anticorpo
primário específico: anticorpos para receptores de interleucina-8, anti- IL8-R1
e anti-IL8-R2 (Santa Cruz, USA), e anticorpo específico para fibroblastos
humanos (Santa Cruz, USA). Como controle positivo foi utilizada a linhagem
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de células de melanoma humano SKmel-28 (ATCC – American Culture Type
Collection – USA), conforme especificado pelo fabricante. Para o control e
negativo as amostras de fibroblastos foram incubadas, por 1 hora, à 4ºC,
com anticorpos inespecíficos, que não apresentam afinidade ou ligantes na
superfície dos fibroblastos, como os anticorpos inespecíficos anti-CD3
humano e anti- IgG de camundongo. Após este período as células foram
lavadas com PBS gelado, 2 vezes, com centrifugação à 1500rpm. O
sobrenadante foi desprezado e o botão celular incubado com anticorpo
secundário marcado com PE (Ficoeritrina, Alexa-Fluor 546 - Molecular
Probes, USA) por 1 hora, à 4ºC. Em seguida os anticorpos não ligados
foram retirados por lavagem das suspensões celulares com PBS e
centrifugação a 1500rpm, por duas vezes. Os botões celulares foram
ressuspendidos em PBS contendo 0,1% de paraformaldeído.
A leitura e análise da expressão dos receptores na superfície dos
fibroblastos das amostras de cicatriz quelóide e de pele normal foi realizada
em citômetro de fluxo FACScalibur (Fluorescence Activated Cell Analyser –
Becton & Dickinson, USA ) da Divisão Científica do Instituto Butantan da
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Utilizando-se o programa “cell
quest” (BD), com aquisição de 100.000 eventos, tendo como parâmetros
FSC (tamanho) e SSC (granulosidade/complexidade) em escala linear e FL1
em

escala

logarítmica,

que

detecta

a

fluorescência

da

reação

antígeno/anticorpo conjugado à PE.
A incidência de feixe de luz do citômetro no ângulo de 90 o em cada
célula da amostra forneceu, de acordo com a refração de seus raios, os

45

parâmetros

morfológicos

das

células,

quanto

ao

seu

tamanho

e

complexidade interna. O software recebeu os dados, os quais foram
plotados em gráfico, distribuindo desta maneira as células em diferentes
populações. Os histogramas de cada amostra determinaram de forma
indireta a quantidade de moléculas expressas por célula, ou seja, a
intensidade de fluorescência, bem como a porcentagem de fluorescência,
que determina o número porcentual de células que expressaram cada
receptor específico.

3.5 Análise das Fases do Ciclo Celular de Fibroblastos em Cultura e de
Fibroblastos ex-vivo.

Suspensões de 106 células de amostras de culturas de fibroblastos de pele
normal e de quelóide em fase exponencial de crescimento foram
imediatamente congeladas em tampão citrato (2mM) e mantidas em
nitrogênio líquido, até o momento da análise. A determinação do ciclo celular
foi realizada em citometria de fluxo FACScalibur (BD), utilizando a
metodologia do iodeto de propídio. As suspensões celulares foram
incubadas por 10 minutos a temperatura ambiente com 30mg/ml de solução
de tripsina (Difco Laboratories – USA) e em seguida com 5g/l de inibidor de
tripsina (Sigma Chemical Co. – USA) e 0,1g/l de ribonuclease – A (Sigma
Chemical Co. – USA). Após este período as células foram incubadas com
18mg/ml de iodeto de propídio (Sigma Chemical Co. – USA), por 15 minutos,
a temperatura ambiente, seguida da análise em citometria de fluxo. A
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aquisição da população celular, em média de 100.000 eventos foi realizada
pelo programa “cell quest” (BD) e o conteúdo de DNA foi medido em
intensidade

de fluorescência (FL2), utilizando-se citômetro de fluxo

FACScalibur (BD).
Após 10 dias de cultura, na fase de crescimento exponencial das
células, as amostras de fibroblastos de quelóide e de pele normal foram
processadas para análise das fases do ciclo celular denominadas de G0/G1,
células quiescentes, não proliferativas e maduras; de S, fase de síntese do
material genético; de G2/M, células com alta capacidade de proliferativa e de
divisão; e de apoptose, fase subdiplóide, caracterizada por mort e celular
programada.
Os resultados foram expressos em média porcentagem de células nas
diferentes fases do ciclo celular: apoptótica, G0/G1, S e G2/M.
As suspensões celulares foram incubadas com 250 ml de RNAse e
coradas com iodeto de propídio 50 mg/ml e avaliadas em um citômetro de
fluxo baseado em lâmpada de mercúrio, utilizando eritrócitos de frango para
calibração das células. A análise foi realizada com a identificação da
população celular, em “gate”, ou quadrante definido de população celular
homogênea adquirida pelo sistema de aquisição de imagem “cell quest”,
procedendo-se em citômetro de fluxo FACScalibur (BD). Os histogramas de
DNA foram analisados em programa de computador MOD-FIT (BD), sendo
que o método permitiu avaliar, através da detecção de alterações do DNA,
na ploidia, em que se encontra a célula distribuída nas fases do ciclo celular.
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3.6 Análise Histopatológica.

Um fragmento representativo de cada uma das amostras foi submetido
a rotina histológica, ou seja, fixado em solução de formol 10%, em tampão
fosfato, embebida em parafina e submetida à cortes de 03 micrômetros de
espessura. Os cortes histológicos foram corados pelo método de
Hematoxilina-Eosina e analisados sob microscópio de luz (Zeiss –
Germany), para confirmação do diagnóstico clínico.

3.7 Análise Estatística.

A análise estatística foi realizada pelo método de Análise de Variância
ANOVA seguido do teste comparativo múltiplo de TUKEY-KRAMER e
KRUSKAL-WALLIS.
Os

valores

foram

expressos

em

média

considerando-se como valores significantes p< 0.05.

±

desvio

padrão,
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RESULTADOS
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4. RESULTADOS

4.1 Aspectos Anatomopatológicos da Cicatriz Queloideana.

O exame macroscópico mostrou epiderme de coloração acastanhada e
derme de aspecto nodular, esbranquiçada e de consistência firme (Figuras 1
A e 1B).
Ao estudo microscópico a derme apresentou alta densidade de células
mesenquimais, fibroblastos, com fibras colágenas dispostas em rodamoinho,
gerando pequenos nódulos. Na epiderme notou-se discreta acantose.
As Figuras 2A e 2B ilustram estes achados.
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Figura 1 A. Aspecto macroscópico de cicatriz queloideana em lóbulo de
orelha.

Figura 1 B. Aspecto macroscópico de cicatriz queloideana em ombro e
região dorsal.
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Figura 2 A. Aspecto microscópico da pele normal.

Notar derme

apresentando fibras colágenas distribuídas homogeneamente sem arranjo,
definidas em meio a raros fibroblastos (Coloração H E; Aumento 120x).

Figura 2 B. Aspecto microscópico do tecido da cicatriz queloideana.
Observar derme apresentando grande quantidade de fibroblastos dispostos
em rodamoinho (Coloração H E; Aumento 120x).
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4.2 Aspectos gerais da cultura de fibroblastos de quelóide e de pele
normal.

Após 30 dias em cultura, as células aderentes foram removidas por
processo de tripsinização e recultivadas em placas de cultura de fundo chato
de 24 orifícios. Estas amostras foram analisadas depois de 10 dias em
microscópio de luz invertido, sendo foto-documentadas.
As culturas de fibroblastos extraídos de quelóide apresentaram maior
densidade celular em certos pontos da placa, formando camadas de células
sobrepostas (Figura 3A). Nas amostras de pele normal, os fibroblastos
apresentaram-se mais individuali zados e formando uma monocamada
homogeneamente distribuída (Figura 3B).
As amostras de cultura foram analisadas quanto aos arranjos dos
núcleos celulares, conforme descrito no item materiais e métodos.

Em

relação aos fibroblastos do quelóide observamos di versidade nas formas dos
núcleos celulares: núcleos em fase de morte celular por apoptose, núcleos
com fragmentação e compactação da cromatina ao lado de núcleos íntegros.
Estes achados são diferentes dos fibroblastos de pele normal onde não se
observaram núcleos em apoptose.

As Figuras 4A e 4B ilustram estes

achados.
As Figuras 5A e 5B demonstram a sobreposição dos núcleos de
fibroblastos de culturas de cicatriz queloideana correspondendo às camadas
de células sobrepostas observadas nestes tecidos.
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Figura 3 A. Aspecto da cultura de fibroblastos de cicatriz queloideana
observado em microscópio de luz invertido. Fotomicrografias com aumentos
de 300 e 600 vezes, respectivamente superior e inferior.
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Figura 3 B. Aspecto da cultura de fibroblastos de pele normal observado em
microscópio de luz invertido. Fotomicrografias com aumentos de 300 e 600
vezes, respectivamente superior e inferior.
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A

Figura 4 A. Fotomicrografia do aspecto morfológico do núcleo celular de
fibroblastos de cultura de cicatriz queloideana corado com DAPI (4,6 –
diamidino-2-fenilindol,diidrocloridro). Observa-se núcleo com condensação e
fragmentação da cromatina nuclear, característico de célula em apoptose
(seta). Aumento de 1720 vezes.
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B

Figura 4 B. Fotomicrografia do aspecto morfológico do núcleo celular de
fibroblasto de cultura de pele normal corado com DAPI (4,6 – diamidino-2fenilindol,diidrocloridro). Observa-se núcleo normal, com cromatina densa e
ausência de fragmentação (seta). Aumento de 1720 vezes.
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A

B

Figura 5 A e B. Fotomicrografias demonstrando a sobreposição dos núcleos
celulares de fibroblastos (setas) de cicatriz queloideana corados com DAPI
(4,6 – diamidino-2-fenilindol,diidrocloridro). Aumentos de (A) 690 vezes; (B)
1720 vezes.
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4.3 Análise da expressão dos receptores de interleucina-8, CXCR1 e
CXCR2, na superfície celular de fibroblastos cultivados de quelóide e
de pele normal.
Amostras de fibroblastos de quelóide (n=21) e de pele normal (n=21),
no 10o dia de cultivo, foram mantidas em cultura no tampão PBS (fosfato de
sódio, 0,1 M, pH=7,4) suplementado com 5% de soro fetal bovino, por 24
horas. A seguir as células foram desprendidas da superfície da placa de
cultura e estas suspensões celulares foram marcadas com anticorpos
monoclonais específicos anti-IL-8R1 (CXCR1), anti-IL-8R2 (CXCR2) e antifibroblasto (anticorpo específico que reconhece uma molécula de 112 kDa,
expressa na superfície de fibroblastos humanos, e que não é identificada em
células de sangue e em baixos níveis nas linhagens de melanoma) (Vienstra
e Dowdle, 1992) e analisados por citometria de fluxo.

Os resultados

apresentados nas figuras 6A e 6B demonstram populações homogêneas de
fibroblastos em todas as preparações do quelóide e da pele normal,
respectivamente, analisada quanto ao tamanho e granulosidade, definidos
pelo programa de aquisição de imagens “Cell Quest”. O anticorpo antifibroblasto foi utilizado em todas as análises como controle positivo,
apresentando média de especificidade de 93,9% ± 7,4 para os fibroblastos
de quelóide (Figura 6C) e de 96,5% ± 2,6 para os fibroblastos de pele normal
(Figura 6D).

Como controle negativo foram utilizados anticorpos

inespecíficos para receptores da diferenciação hematopoiética (CD3), cujos
resultados não apresentaram marcação (Figura 6E).
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A

B

C

D

E

Figura 6 A – E. Gráficos das aquisições da população de fibroblastos
obtidas por citometria de fluxo com o programa “Cell Quest“ (BD).

A-

Morfologia quelóide; B-Morfologia pele normal; C-Controle positivo –
quelóide; D-Controle positivo – pele normal; E-Controle negativo.
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4.3.1 Expressão do receptor de IL-8 CXCR1.

A média da expressão do receptor de interleucina-8 CXCR1 nos
fibroblastos de quelóide foi de 35,7% ± 11,2 e nos fibroblastos da pele
normal foi de 44,1% ± 16,2. A análise estatística não revelou diferença
significativa (p>0,05) na expressão do receptor R1 de interleucina-8 entre
fibroblastos de quelóide e pele normal (Figuras 7A e 7 B; Tabela 2 Anexo 3).

A

B

Figura 7. Gráficos das aquisições da população de fibroblastos obtidas por
citometria de fluxo com o programa “Cell Quest” (BD). Observa-se padrão
diferencial dos receptores de IL-8 CXCR1 e CXCR2 na população celular de
fibroblastos humanos mantidos em cultura.
A-Fibroblastos de quelóide; B- Fibroblastos de pele normal.
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4.3.2 Expressão do receptor de IL-8 CXCR2.

Para o receptor de IL-8 CXCR2, a média da expressão, nos
fibroblastos de quelóide, foi de 27,8% ± 11,3 e na pele normal foi de 46,3% ±
27,1.
A análise estatística revelou que a diferença foi altamente
significante, p=0,001 (Figuras 8A e 8B). A Tabela 3 (Anexo 4) apresenta os
resultados obtidos de cada amostra individualmente.
A Figura 8C apresenta as diferentes proporções de receptores de IL8 tipos CXCR1 e CXCR2 expressos em fibroblastos de cicatriz queloideana
e de pele normal.
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A

B
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(%) Expressão Receptores da IL-8
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Figura 8. Gráficos das aquisições da população de fibroblastos obtidas por
citometria de fluxo com o programa “Cell Quest” (BD). Observa-se padrão
diferencial dos receptores de IL-8 CXCR2 e CXCR1 na população de
fibroblastos cultivados de cicatriz queloideana. A- Fibroblastos de quelóide;
B- Fibroblastos de pele normal; C- Gráfico das médias das expressões dos
receptores CXCR1 e CXCR2 e análise estatística comparativa de variância
de ANOVA (** p<0.001).
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4.4 Análise da atividade proliferativa de fibroblastos cultivados de
cicatriz queloideana e de pele normal

4.4.1 Ciclo celular de fibroblastos de cicatriz queloideana em cultura.

A distribuição quanto ao ciclo celular dos fibroblastos de cicatriz
queloideana em cultura, analisados em citometria de fluxo, mostrou uma
pequena proporção de células em apoptose (9,6% ± 6,0); na fase G0/G1,
uma maior proporção de células quiescentes (41,3% ± 10,2); na fase S, uma
proporção de 10,5% ± 2,6; e na fase G2/M, ou proliferativa, encontraram-se
27,5% ± 13,9 das células (Figuras 9 A e B). Os dados individuais de cada
paciente estão apresentados na Tabela 4 (Anexo 5).
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(%) Células Fase do Ciclo
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G2/M

Figura 9. Porcentagem da distribuição da população celular nas fases do
ciclo celular das amostras de fibroblastos de cicatriz queloideana mantidos
em cultura. A-Imagem da aquisição das fases do ciclo celular em citometria
de fluxo; B-Médias das populações nas fases do ciclo celular. ***p<0.0001
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4.4.2 Ciclo celular dos fibroblastos de pele normal em cultura.

A análise da distribuição dos fibroblastos de pele normal em cultura
quanto ao ciclo celular mostrou: uma pequena proporção de células na fase
subdiplóide, ou em apoptose (4,3% ± 2,1); na fase G0/G1, células
quiescentes, uma grande proporção de células (43,1% ± 13,7); na fase S, ou
de síntese, uma proporção de 8,3% ± 1,1; na fase G2/M, fase proliferativa,
encontraram-se 24,8% ± 11,6 das células (Figura 10 A e B). Os dados
individuais de cada paciente estão apresentados na Tabela 5 (Anexo 6).
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Figura 10. Porcentagem da distribuição da população celular nas fases do
ciclo celular das amostras de fibroblastos de pele normal mantidos em
cultura. A-Imagem da aquisição das fases do ciclo celular em citometria de
fluxo; B-Gráfico das médias das populações nas fases do ciclo celular.
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4.4.3. Análise comparativa do ciclo celular de fibroblastos cultivados de
cicatriz queloideana e de pele normal.

A comparação dos dados das amostras de fibroblastos de cicatriz
queloideana e de pele normal, pelo teste estatístico de variância ANOVA,
revelou diferenças significantes entre as proporções celulares nas diferentes
fases do ciclo celular. Nossos resultados mostraram diminuição altamente
significativa da proporção de fibroblastos da cicatriz queloideana nas fases
G0/G1 e G2/M do ciclo celular (p<0.001), comparada à pele normal. A
Tabela 6 mostra a média das proporções celulares nas diferentes fases do
ciclo celular e os resultados das comparações estatísticas.

68

Tabela 6. Comparação das fases do ciclo celular de fibroblastos de cicatriz
queloideana e de pele normal mantidos em cultura.

Fases do Ciclo celular
Fibroblastos

Apoptose

G0/G1

S

G2/M

cultivados

X ± DP

X ± DP

X ± DP

X ± DP

Pele Normal

2.0 ± 0.85

59.3 ± 12.3

6.9 ± 4.9

32.3 ± 6.9

Cicatriz Queloideana

6.5 ± 2.6

40.5 ± 7.9

11.5 ± 2.0

17.9 ± 6.0

(n=10)

(n.s.)

***p<0.001

(n.s.)

*** p<0.001

(n=10)

* Diferença estatística (Teste de Variância de ANOVA)
n.s. = não significativo
X = média
D.P. = desvio padrão.
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4.5 Análise da atividade proliferativa de fibroblastos ex-vivo de cicatriz
queloideana e de pele normal.

Após a ressecção cirúrgica, as amostras foram imediatamente
congeladas e mantidas em nitrogênio líquido, conforme descrito por Vindelov
e Christensen (1990). As amostras de cicatriz queloideana ex-vivo foram
dividas em porções central e periférica e processadas para a análise do
conteúdo e da qualidade do DNA, por citometria de fluxo.

4.5.1 Ciclo celular de fibroblastos ex-vivo da porção central de cicatriz
queloideana.

A análise do ciclo celular revelou que 7,1% ± 2,1 dos fibroblastos
estavam na fase de apoptose; que 59,7% ± 8,1 estavam na fase quiescente
G0/G1; que 4,7% ± 2,9 estavam na fase de síntese S; que 35,6% ± 7,0 das
células estavam na fase proliferativa G2/M (Figura 11 A e B). Os dados
individuais de cada paciente estudado estão apresentados na Tabela 7
(Anexo 7).

70

A

G0/G1

S

Apo

G2/M

B

70

(%) Células Fases Ciclo

60
50
40
30
20
10
0
Apoptose

G0/G1

S

G2/M

Cicatriz Queloideana Central

Figura 11. Distribuição dos fibroblastos ex- vivo nas diferentes fases do ciclo
celular da porção central de cicatriz queloideana. A- Imagem obtida por
citometria de fluxo com o programa MOD-FIT (BD); B- Gráfico das médias
das populações nas fases do ciclo celular.
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4.5.2. Ciclo celular de fibroblastos ex vivo da porção periférica da
cicatriz queloideana.

Nas amostras obtidas da periferia da lesão, as células encontravamse assim distribuídas: 4,9% ± 1,9 na fase apoptótica; 53,5% ± 11,8 na fase
quiescente G0/G1; 22,9% ± 11,6 na fase de síntese S; 18,6% ± 12,0
estavam na fase proliferativa G2/M (Figura 12 A e B). Os dados individuais
estão apresentados na Tabela 8 (Anexo 8).
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Figura 12. Distribuição dos fibroblastos ex- vivo nas diferentes fases do ciclo
celular da porção periférica de cicatriz queloideana. A- Imagem obtida por
citometria de fluxo com o programa MOD-FIT (BD); B- Gráfico das médias
das populações nas fases do ciclo celular.
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4.5.3 Análise comparativa do ciclo celular de fibroblastos ex-vivo das
porções central e periférica de cicatriz queloideana.

Comparando-se as porções central e periférica do quelóide
observamos diferenças estatisticamente significantes. A porção periférica do
quelóide mostrou quantidade significantemente menor de fibroblastos na
fase G2/M (p<0,001) e quantidade significantemente maior de fibroblastos
na fase S (p<0,001). Nas outras fases do ciclo celular não foram observadas
diferenças significantes entre os fibroblastos da porção central e periférica
do quelóide (Tabela 9).
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Tabela 9. Análise estatística das fases do ciclo celular dos fibroblastos das
porções central e periférica de cicatriz queloideana.

Fases do Ciclo celular

Fibroblastos

Apoptose

G0/G1

S

G2/M

Cicatriz

X ± DP

X ± DP

X ± DP

X ± DP

35.6 ± 7.0

Queloideana

Porção Central

7.0 ± 2.1

59.7 ± 8.1

4.7 ± 2.9

4.9 ± 1.9

53.5 ± 11.8

22.9 ± 11.6

18.6 ± 12.0

(n.s.)

***p<0.001

*** p<0.001

(n=10)

Porção Periférica
(n=10)

(n.s.)

* Diferença estatística (Teste de Variância de ANOVA) p<0.05.
n.s. = não significativo
X = média
D.P. = desvio padrão.
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4.5.4. Ciclo celular de amostras ex-vivo de fibroblastos de pele normal.

Os resultados da distribuição das células nas diferentes fases do ciclo
celular mostraram na pele normal uma pequena proporção de células em
apoptose 2,0% ± 0,86. A proporção de células na fase G0/G1 foi de 59,2% ±
12,3. A fase S apresentou 6,8% ± 4,9, enquanto que na fase G2/M, ou
proliferativa, observamos uma proporção de 32,3% ± 6,9 (Figura 13 A e B).
A tabela 10 (Anexo 9) apresenta os dados individuais das amostras de pele
normal.
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Figura 13. Distribuição dos fibroblastos de pele normal ex- vivo nas
diferentes fases do ciclo celular. A- Imagem obtida por citometria de fluxo
com o programa MOD-FIT (BD); B- Gráfico das médias das populações nas
fases do ciclo celular.
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4.5.5. Análise comparativa do ciclo celular de amostras ex-vivo de
cicatriz queloideana e de pele normal.

A análise comparativa entre os fibroblastos ex- vivo das porções
central e periférica da cicatriz queloideana de pele normal quanto à
distribuição nas fases do ciclo celular está apresentada na Tabela 11.
Observamos maior proporção de apoptose na porção central, entretanto a
análise estastística não revelou diferença significante entre as porções
central (7,0%± 2,1) e periférica (4,9%±1,9).

Quando comparamos a

porcentagem de apoptose dos fibroblastos ex- vivo das porções central e
periférica do quelóide com a pele normal (2,0%±0,86), observamos diferença
significante. A porcentagem de células apoptóticas nas porções central e
periférica foi significantemente maior que na pele normal.
Na fase quiescente (G0/G1), não foi observada diferença significante
entre os fibroblastos da pele normal e das porções central e periférica da
cicatriz queloideana.
A fase S mostrou diferença altamente significante, sendo maior na
porção periférica (22,9%±11,6) em relação à porção central (4,7%±2,9) da
cicatriz queloideana. Não houve diferença significante entre a porção central
e pele normal.
A análise da fase G2/M mostrou que a porção periférica da cicatriz
queloideana apresenta menor (18,6%±12,0) proporção de células em
comparação à porção central (35,6% ± 7,0) e à pele normal (32,3%± 6,9).
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Tabela 11. Distribuição porcentual e nas fases do ciclo celular e diferenças
estatísticas entre amostras de fibroblastos de pele normal e das porções
central e periférica de cicatrizes queloideanas ex-vivo.

Fases do
Ciclo Celular

Fibroblastos ex vivo

Pele Normal (%)
X ± DP

Apoptose

G0/G1

S

G2/M

2,0 ± 0,8

59,2 ± 12,3

6,8 ± 4,9

32,3 ± 6,9

Cicatriz Queloideana

Cicatriz Queloideana

Porção Central (%)

Porção Periférica (%)

X ± DP

X ± DP

7,0 ± 2,1

4,9 ± 1,9

***p< 0.0001

**p< 0.001

59,7 ± 8,1

53,5 ± 11,8

(n.s.) p= 0.897

(n.s.) p= 0.455

4,7 ± 2,9

22,9 ± 11,6

(n.s.) p= 0.272

** p= 0.001

35,6 ± 7,0

18,6 ± 12,0

(n.s.) p= 0.357

** p< 0.001

* Diferença estatística (Teste de Variância de Kruskal- Wallis) p<0.05.
n.s. = não significativo
X = média
D.P. = desvio padrão.
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4.6. Análise comparativa da capacidade proliferativa (Somatória G2/M e
S) dos fibroblastos de cicatriz queloideana e de pele normal.

A análise estatística da capacidade da resposta de proliferação
(G2/M+S) dos fibroblastos de pele normal mantidos em cultura não diferiu
significativamente dos fibroblastos da lesão queloideana. A proporção de
células na fase quiescente (G0/G1) dos fibroblastos da cicatriz queloideana
foi significantemente menor que nos fibroblastos de pele normal (Tabela 12).
A capacidade proliferativa (G2/M+S) e a fase quiescente dos
fibroblastos ex vivo não mostraram diferenças significantes entre as
amostras de pele normal e das porções central e periférica da cicatriz
queloideana (Tabela 13).
Quando comparamos os resultados dos fibroblastos nas diferentes
condições experimentais, cultura e ex-vivo, entre amostras da cicatriz
queloideana e pele normal, verificamos que a condição ex -vivo melhor
traduziu o experimento, pois observamos um aumento em torno de 1,5 vez
(p<0.001) na proporção de células na fase G2/M+S e fase G0/G1 das
amostras ex-vivo da cicatriz queloideana (p<0.001) (Tabela 14).
A resposta de capacidade proliferativa dos fibroblastos extraídos exvivo comparada aos fibroblastos cultivados foi melhor expressa, pois na
condição ex-vivo pudemos observar a grande capacidade de síntese dos
fibroblastos queloideanos da periferia, bem como sua maior velocidade
proliferativa. Os fibroblastos ex- vivo da periferia também apresentaram
pequena proporção de células na fase G2/M (Tabelas 4, 5 e 8 em anexos).
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Tabela 12. Análise comparativa da capacidade proliferativa (G2/M + S) e da
fase quiescente (G0/G1) das populações celulares das amostras de pele
normal e de cicatriz queloideana, mantidas em cultura.

Fibroblastos

Capacidade Proliferativa

Fase Quiescente

G2/M + S

G0/G1

X ± DP

X ± DP

43.0±13.7

33.1 ± 11.1

41.3 ± 10.2

38.7 ± 14.1

(n.s) p=0.54

(n.s) p=0.17

Cultura
Pele Normal

Cultura
Cicatriz Queloideana

* Diferença estatística (Teste de Variância de Kruskal- Wallis) p<0.05.
n.s. = não significativo
X = média
D.P. = desvio padrão.
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Tabela 13. Análise comparativa da capacidade proliferativa (G2/M + S) e da
fase quiescente (G0/G1) das populações de fibroblastos ex-vivo das
amostras de pele normal e das porções central e periférica da cicatriz
queloideana.

Excluído: ¶

Fibroblastos

Ex-Vivo
Pele Normal

Ex-Vivo
Cicatriz Queloideana
Porção Central

Ex-Vivo
Cicatriz Queloideana
Porção Periférica

Capacidade Proliferativa
G2/M + S

Fase Quiescente
G0/G1

X ± DP

X ± DP

39.2 ± 9.4

59.2 ± 12.3

40.4 ± 8.2

59.7 ± 8.1

41.6 ± 11.6

53.5 ± 11.8

(n.s) p>0.05

(n.s) p>0.05

* Diferença estatística (Teste de Variância de Kruskal- Wallis)
n.s. = não significativo
X = média
D.P. = desvio padrão

Excluído: ¶
Excluído: ¶
Excluído: ¶
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Tabela 14. Análise comparativa da capacidade proliferativa (G2/M + S) e da
fase quiescente (G0/G1) entre fibroblastos cultivados e extraídos ex-vivo da
cicatriz queloideana.

Fibroblastos
Cicatriz Queloideana

Capacidade Proliferativa
(G2/M + S)
X ± DP

Fase Quiescente
(G0/G1)
X ± DP

Cultura

38.7± 14.1

41.3 ± 10.2

Ex- Vivo

41.8 ± 9.9

56.6 ± 9.5

*** p<0.001

*** p<0.001

* Diferença estatística (Teste de Variância de ANOVA seguido de Tukey- Kramer)
X = média
D.P. = desvio padrão
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5. DISCUSSÃO

Sistemas de cultura de células têm fornecido informações sobre o
comportamento celular e auxiliado no esclarecimento de vários processos
biológicos e patológicos, como para investigar o crescimento dos fibroblastos
do quelóide e a produção de proteínas da matriz extracelular (Clark et al.,
1995; Xu e Clark, 1996). Culturas de fibroblastos exibem características
típicas de seu fenótipo in vivo: fibroblastos de quelóide continuam a produzir
quantidades excessivas de colágeno, fibronectina, elastina e proteoglicanos.
Nestas condições podem sofrer os efeitos da ação de moduladores
metabólicos, como glicocorticóides, fatores de crescimento e substâncias
mitogênicas (Tuan et al.,1991; Babu et al., 1992; Mukaida et al., 1992; Myles
et al., 1992; Antilla et al., 1992; Russell et al., 1995; Tuan e Nichter, 1998).
Estudos de cinética celular demonstraram que fibroblastos de quelóide não
diferem dos fibroblastos de pele normal quando crescem em cultura na
presença de soro fetal bovino (Russell e Witt 1976). Sob condições de
privação de soro, as células da cicatriz queloideana mostram maior
crescimento que os fibroblastos normais, sugerindo que fatores de
crescimento presentes no soro interferem na atividade proliferativa dos
fibroblastos (Koch et al., em 1997, Wang et al., 2004). Diferentemente
desses autores observamos que os fibroblastos do quelóide, mantidos em
meio

de

cultura

Ham-F12

suplementado

com

soro

fetal

bovino,

apresentaram maior velocidade de crescimento que os da pele normal.
Durante o crescimento do cultivo dos fibroblastos queloideanos observamos,
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em alguns pontos, maior densidade celular, com perda de organização e
formando confluências nodulares, como apresentado nas Figuras 4A e 4B. O
mesmo foi observado por Nakaoka et al. (1995) e Ueda et al. (1999). Estes
achados estão em acordo com o estudo de Kischer (1984), que demonstrou
em microscopia eletrônica a presença de subtipos estruturais de fibroblastos
em cicatriz queloideana, com diferentes capacidades proliferativas, com
predominância de fibroblasto ativo. Estudo de expressão gênica também
sugere a presença de diferentes tipos de fibroblastos no quelóide (Sato et
al., 1998). Outros estudos verificaram que os fibroblastos de quelóide
produziram mais colágeno e outros componentes de matriz, que fibroblastos
da derme normal, decorrente de sua excessiva capacidade proliferativa
(Cohen et al., 1971; Craig,1975; Calderon et al., 1996).
Conway et al. (1959, 1960) sugeriram a existência de duas
populações distintas de fibroblastos relacionadas à atividade metabólica e
seu

aspecto

morfológico

no

quelóide,

denominadas

de

tipo

I,

correspondendo a pequenos fibroblastos com alta atividade metabólica e
tipo II, grandes fibroblastos, com baixa atividade metabólica, encontrada em
lesões quiescentes.
Para avaliar a real capacidade proliferativa dos fibroblastos do
quelóide, realizamos avaliação do ciclo celular, por citometria de fluxo, de
amostras mantidas em cultura. Verificamos que a capacidade de replicação
(fase S do ciclo celular) dos fibroblastos queloideanos, após a fase de
confluência, foi maior que aqueles da pele normal, entretanto essa diferença
não foi significante. Esse achado pode ser decorrente da ação de
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substâncias presentes no meio de cultura, como o soro fetal bovino.
Corroborando com esse achado, observamos que os fibroblastos cultivados
da cicatriz queloideana apresentaram redução significativa de células na
fase quiescente (G0/G1) e maior proporção na fase G2/M. Esses dados
sugerem que os fibroblastos do quelóide apresentam maior capacidade de
replicação com maior velocidade de divisão e/ou morte celular programada.
Assim, verificamos também maior proporção de apoptose nos fibroblastos do
quelóide, entretanto essa diferença não foi significante. Esse conjunto de
dados não significantes observados entre fibroblastos cultivados de quelóide
e de pele normal, poderia ser explicado pelo tipo de amostragem que foi
obtida (não separação entre as porções central e periférica da lesão) ou
devido à presença de soro fetal bovino no meio de cultivo. Neste sentido,
conhecendo a metodologia de Vindelov, que permite o estudo cinético e as
relações quantitativas e qualitativas de DNA sem influência dos meios de
cultivo, optamos por estudar a cinética celular em fibroblastos extraídos ex
vivo. Para tal, obtivemos fibroblastos da pele normal e das porções central e
periférica da cicatriz queloideana.
O estudo do ciclo celular por citometria de fluxo dessas amostras ex
vivo mostrou que os fibroblastos da porção periférica apresentaram
porcentagem significantemente maior de células com capacidade replicativa,
fase S do ciclo, em relação à porção central e à pele normal. Esses
fibroblastos periféricos também apresentaram maior velocidade de divisão
celular e/ou apoptose, indicando que as células da porção periférica do
quelóide parecem ser responsáveis pela elevada taxa de proliferação,
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apoptose e contínua síntese de colágeno. Essas características justificam o
crescimento expansivo a partir das margens da cicatriz queloideana, com
desenvolvimento de lesão semelhante a tumor e porção central fibrótica com
células quiescentes e apoptóticas.
Esses resultados corroboram os achados dos autores anteriormente
citados, que demonstraram diferentes subtipos de fibroblastos no quelóide,
podendo justificar o comportamento biológico diferente destas células,
confirmando nossas suspeitas levantadas quando do estudo dos fibroblastos
cultivados. Calderon et al. (1996), também referem maior capacidade
proliferativa dos fibroblastos queloideanos em modelo de cicatrização “in
vitro” em ensaios de incorporação de timidina- 3H.
Nakaoka et al. (1995) utilizando o marcador PCNA (Antígeno Nuclear
de Proliferação Celular), em cortes de parafina, também demonstraram alta
densidade e índice proliferativo dos fibroblastos de cicatriz queloidena em
relação à pele normal.

Chen et al. (2003) também mostraram maior

expressão de genes relacionados às proteínas de matriz extracelular, à
fatores de crescimento, à capacidade proliferativa e às vias de apoptose nos
fibroblastos do quelóide.
Em relação a apoptose, observamos nas culturas de fibroblastos de
quelóide a presença de núcleos em diferentes aspectos morfológicos de
apoptose, o que não foi encontrado nos fibroblastos cultivados de pele
normal, como mostra as Figuras 3A e 3B. Suspeitamos da maior
porcentagem de apoptose no estudo do ciclo celular dos fibroblastos
cultivados e confirmamos com o estudo dos fibroblastos ex vivo. A cicatriz
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quelóide, principalmente a porção central, apresentou maior proporção de
apoptose que a pele normal. Nossos resultados contestam os obtidos por
Akasaka et al. (2001), que demonstraram em análise de fragmentação do
DNA em cortes de parafina, um significativo aumento das células em
apoptose na porção periférica do quelóide. Esses autores contaram número
de células em apoptose por campo, comparando área hipercelular da porção
periférica com área hipocelular da porção central. O resultado desses
autores representa um viés metodológico por considerar o número de
células apoptóticas por campo e não a porcentagem de células apoptóticas
na amostra.
Assim, comparando-se as duas condições experimentais, fibroblastos
mantidos em cultura e amostras ex vivo, nossos resultados mostraram que a
distribuição das populações de células nas diferentes fases do ciclo celular
foi semelhante nas duas metodologias. Entretanto, observamos que as
amostras ex vivo mostraram maior rendimento, favorecendo o estudo
cinético e a observação das diferenças suspeitadas, representando melhor o
comportamento biológico da cicatriz queloideana.
Evidências recentes suportam o conceito de que lesões proliferativas
e o crescimento tumoral "in vivo" dependem da evasão dos mecanismos
homeostáticos de controle que operam vias de indução de morte celular por
apoptose (Bergers et al., 1997). A indução de apoptose, seja através de
mecanismos imunológicos ou por outros mecanismos homeostáticos
específicos, como os modulados por fatores de crescimento e citocinas pró e
antinflamatórias, parece ser extremamente importante no processo de
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eliminação de tipos celulares específicos. Danos não reparáveis no DNA
causados por mutações, infecções virais, metabólitos intermediários, radicais
livres, mediadores inflamatórios, citocinas e fatores de crescimento,
aparentemente iniciam ou interferem em uma das etapas do processo de
apoptose. É importante salientar que muitos dos genes que condicionam a
proliferação celular, oncogenes e os genes supressores de tumores, estão
também envolvidos na iniciação do processo de apoptose e que a inibição
por si só do processo fisiológico da apoptose leva à sobrevivência
prolongada e a manutenção das células. Assim, a apoptose representa um
dos mecanismos de eliminação seletiva de células cuja sobrevivência
poderia prejudicar o bem estar do organismo.
Appleton

et

al.,

em

1996,

demonstraram

por

técnicas

imunohistoquímicas e pela marcação fluorescente do DNA uma progressiva
degeneração celular no quelóide, caracterizada por núcleos celulares com
aspecto apoptótico, em relação ao fibroblasto dérmico normal. Na região
central da cicatriz queloideana não observaram células em fase proliferativa
pela marcação dos núcleos pelo PCNA. Seus resultados sugerem que na
cicatriz queloideana ocorre simultaneamente proliferação, apoptose e
necrose de formas distintas nas porções central e periférica.

Nossos

resultados também são concordantes uma vez que observamos maior
porcentagem de apoptose na porção central e maior capacidade replicativa
na porção periférica.
Akasaka et al. (2005) encontraram baixos níveis de apoptose em
fibroblastos de cicatriz queloideana em fase precoce da cicatrização,
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comparando com outros padrões cicatriciais. Entretanto, estes níveis
persistiam além da fase de maturação e remodelagem cicatricial,
estendendo a fase proliferativa, e conseqüentemente resultando em excesso
tecidual no quelóide.
A expressão diferencial de genes pela técnica de “ cDNA microarray” entre
os tecidos da pele normal e de quelóide foi estudada por Chen et al. (2003),
que demonstraram no tecido queloideano a elevação da expressão das vias
de transcrição NF?B que supostamente controlam a apoptose e a
inflamação,

que

são

remodelagem tecidual.

importantes

fatores

envolvidos

no

reparo

e

Dentre este genes incluem- se citocinas pró-

inflamatórias com a IL–1, TNFa, IL-6 e genes anti-apoptóticos (TRAF –1 e 2,
IAP- 1 e 2 e xIAP).
A reparação de uma ferida, qualquer que seja o agente determinante,
é a finalidade primária do processo inflamatório. A seqüência das alterações
vasculares e celulares que ocorrem, visam devolver a região às mesmas
condições existentes antes da agressão. De uma forma geral, a resposta
inflamatória imediata à lesão caracteriza-se pelo influxo local de leucócitos
polimorfonucleares, predominantemente neutrófilos, liberando citocinas próinflamatórias,

vários

outros

fatores

de

crescimento

e

mediadores

quimiotáticos.
Nesta etapa, diversos mediadores são sintetizados e liberados, os
fatores de crescimento produzidos durante a reparação e regeneração,
como o fator de crescimento transformante β (TGF-β) exercem diversas
atividades que possivelmente estão implicadas, por exemplo, na quimiotaxia,
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na mitogênese de precursores celulares, além de estimular a deposição de
matriz de colágeno no processo de cicatrização (Shah et al., 1992; Szulgit et
al., 2002; Lebrin et al., 2005).
Os fatores de crescimento são polipeptídeos promotores da
proliferação celular, que interagem com receptores específicos de
membrana, induzindo a mudanças intracelulares, que preparam a célula
para a síntese de DNA, multiplicação, migração e quimiotaxia (McGrath,
1990). O TGF-β é considerado uma molécula multifuncional, capaz de
estimular ou inibir a proliferação, diferenciação e outros processos de várias
linhagens celulares. É produzido e liberado por fibroblastos, plaquetas,
macrófagos, linfócitos, células ósseas, renais e da placenta, entre outras.
Durante o processo inflamatório, o TGF-β tem ação anabólica induzindo a
síntese de componentes da matriz extracelular (MEC), fibrose e a
angiogênese. O TGF-β aumenta a síntese de outras proteínas da MEC,
como a fibronectina e proteoglicanos, inibe a produção de colagenase, bem
como estimula a produção dos inibidores de metaloproteinases teciduais,
TIMP I e TIMP II (Overal et al., 1989).
Durante o processo de cicatrização fatores de crescimento liberados
pelas células inflamatórias estimulam os fibroblastos a migrarem numa
matriz provisória, onde eles proliferam e reconstituem a matriz extracelular
rica em colágeno (Martin, 1997). O aumento gradual da resistência tecidual
pelas forças de tração dos fibroblastos é essencial para sua evolução em
miofibroblastos, que ativa o fechamento da ferida por contração. Assim que
o epitélio recobre a ferida, os miofibroblastos normalmente desaparecem por
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apoptose e o tecido de granulação se transforma em cicatriz contendo
poucas células. Os miofibroblastos tem papel chave na fisiologia da
cicatrização e nas condições patológicas como nas diferentes formas de
fibrose e desmoplasia (Gabbiani 2003). O primeiro fator que atua na
transformação de fibroblastos para miofibroblasto é o TGF-ß1, atuando tanto
por via parácrina, liberado por células inflamatórias ou epiteliais, como por
via autócrina (Werner and Grose 2003). Outros fatores, como as forças
mecânicas de resistência tecidual, exercem forças de tensão sobre o
citoesqueleto do fibroblasto, modulando a diferenciação do mesmo.
Younai et al. (1994) demonstraram haver maior sensibilidade do
fibroblast o queloideano ao TGF-β, gerando neste tecido maior razão de
proliferação e síntese de colágeno, comparativamente ao fibroblasto da pele
normal. Estes autores creditaram esta resposta pelo estímulo do TGF-β a
diferenças nos receptores de membrana específicos, em sua interação e
possivelmente na via de sinalização intracelular. Bettinger et al., em 1993,
haviam descrito não somente o efeito do TGF-β sobre a síntese de
colágeno, mas também sua ação sobre a proliferação do fibroblasto.
Assim, a cicatrização do tecido conjuntivo e a diferenciação do
fibroblasto em miofibroblasto são moduladas localmente pelo microambiente,
incluindo importantes interações entre citocinas da cicatrização e forças
mecânicas. Ping Ng et al. (2005) sugeriram que o microambiente biofísico,
que frequentemente precede a fibrose, como edema, permeabilidade
vascular e drenagem linfática aumentadas, fatores envolvidos no fluxo de
fluido intersticial, podem por si só ter importante papel na fibrogenese.
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Boxman et al (1996) relataram que os fibroblastos da derme regulam
os níveis de IL-6 e IL-8, induzidos por IL-1 dos queratinócitos, através da
internalização e degradação intracelular dos receptores de IL-1. A
quantidade de citocinas produzidas pelo fibroblastos é 2 a 3 vezes maior do
que produzida pelos queratinócitos, sugerindo um importante papel dos
fibroblastos na geração da resposta inflamatória. Assim, os fibroblastos
podem estar envolvidos na redução da resposta inflamatória por reduzir os
níveis de IL-1, principalmente por mediação do receptor de IL-1.
A IL-8 é super- expressa pelos fibroblastos durante o desenvolvimento
do tecido de granulação, estimulando a deposição precoce de tenascina e
colágeno I, acelerando assim o processo de cicatrização (Feugate et al.,
2002). A IL-8 age na função e recrutamento das células inflamatórias,
fibroblastos e queratinócitos. A IL- 8 aumenta as junções tipo fenda (“gap”)
entre os fibroblastos no tecido de granulação, aumentando assim a
velocidade de maturação tecidual (Moyer et al., 2002). A IL-8 reduz
significantemente a replicação dos queratinócitos, não alterando a replicação
dos fibroblastos. Níveis elevados de IL-8 podem ser encontrados durante
cicatrização retardada, contribuindo diretamente para o retardo do
fechamento da lesão (Iocono et al., 2000).
Os alvos moleculares para as quimiocinas são seus receptores de
superfície celular. Em neutrófilos foram identificados dois receptores para a
IL- 8, sendo um denominado CXCR1, que tem alta afinidade apenas para a
IL- 8, e um segundo receptor, denominado CXCR2, que tem afinidade para a
IL- 8 e outras CXC (Murphy et al., 2000). Vários estudos demonstraram que
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outras quimiocinas também se ligam a eles de forma competitiva com a IL- 8
(Fator estimulante de crescimento de melanoma – MGSA e proteína
ativadora de neutrófilo 2 – NAP-2) (Moser et al., 1991).
Em nosso estudo constatamos expressão muito reduzida dos
receptores para a IL- 8, tanto CXCR1 como CXCR2, em fibroblastos de
cicatriz queloideana, comparando-se com os fibroblastos da pele normal.
Entretanto, essa diferença só foi significante para o receptor CXCR2. Esse
achado poderia ser decorrente da atividade de várias classes de
metaloproteinases e serinoproteinases, que regulam a expressão de
proteínas da superfície celular, através de clivagem enzimática. Khandaker
et al (1999) observaram a liberação de fragmentos clivados da região
carboxi -terminal do receptor CXCR1 por essas proteinases em neutrófilos.
A internalização e a reciclagem de receptores da IL-8 mostrou
importante função reguladora no curso da resposta inflamatória aguda,
conforme demonstrado em neutrófilos em estudo por Zaslaver et al. (2001).
Schmidt e Hall (1998) descreveram que a integridade funcional da
membrana plasmática é mantida por filamentos de actina em seu
citoesqueleto. O tráfico de vesículas através da membrana necessita do
rearranjo ativo destes filamentos de actina, permitindo a redistribuição de
receptores na membrana celular.

Durante um processo normal de

inflamação/cicatrização a habilidade para a internalização e reciclagem dos
receptores CXCR1 e CXCR2 está relacionada diretamente à concentração
da IL-8. No sítio da inflamação onde há elevada concentração da IL-8,
ocorre maior expressão do receptor CXCR1 induzindo quimiotaxia (Wolf et
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al., 1998). O receptor CXCR2 é ativado no início do processo inflamatório,
na fase de migração do neutrófilo, e necessita menor concentração de
interleucina-8, em torno picomoles, distante do foco da inflamação
(Chuntharapai e Kim, 1995).
Em células de linhagens renais embrionárias humanas (HEK 293) e
linhagens de linfócitos pré-B (300-19), foi demonstrada importante função
dos filamentos de actina na regulação e reciclagem na membrana
plasmática dos receptores CXCR1 e CXCR2.

Estes processos são

decorrentes da afinidade entre os receptores e os filamentos de actina,
localizada no domínio carboxi -terminal destes receptores (Zaslaver et al.,
2001).
Os dados acima relatados e o fato dos fibroblastos de cicatriz
queloideana apresentarem baixa expressão de actina músculo liso (Lee et
al., 2004) poderiam ser responsáveis em parte pela baixa expressão dos
receptores da IL-8 na cicatriz queloideana. Ainda, não podemos esquecer
que a matriz extracelular teria importante ação sobre os fibroblastos, como
relatado por Arora et al. (1999). Esses autores verificaram que o aumento de
actina músculo liso no fibroblasto induzida pelo TGF-ß1 é dependente da
resistência do substrato em deformar e que a geração de tensão intracelular
é um determinante central para a expressão gênica do citoesqueleto
cont rátil.
Comparando os níveis de expressão dos receptores da IL- 8 na
superfície celular de fibroblastos de pele normal e de cicatriz queloideana,
nossos resultados mostraram que a redução diferencial dos tipos de
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receptores possivelmente pode ser determinada pelo tipo, aguda ou crônica,
e intensidade da resposta inflamatória, bem como pela variação na
regulação e reciclagem (“turn over”) destes receptores na superfície da
membrana celular ou mesmo pela remodelagem celular que ocorre durante
o processo de cicatrização.
Finalizando, podemos concluir que a cicatriz queloideana apresenta
duas populações de fibroblastos, distintas quanto à distribuição nas fases do
ciclo celular, com maior proliferação na periferia e maior proporção de
apoptose na porção central, provavelmente decorrente da redução dos
receptores de IL- 8 nos fibroblastos, bem como da alteração de suas
interações com fatores solúveis e com a matriz extracelular.
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6. CONCLUSÕES

6.1.

A análise por citometria de fluxo dos receptores de membrana celular

da IL-8 de fibroblastos cultivados mostrou expressão diminuída do receptor
CXCR2 na cicatriz queloideana, em comparação à pele normal.

6.2.

A análise das fases do ciclo celular dos fibroblastos cultivados

mostrou di minuição da proporção de células nas fases quiescente e de
divisão celular dos fibroblastos da cicatriz queloideana.

6.3.

A análise das fases do ciclo celular dos fibroblastos ex vivo mostrou

maior capacidade replicativa das células da periferia e maior proporção de
apoptose das células da porção central da cicatriz queloideana, em relação à
pele normal.

6.4.

Em relação às diferentes condições experimentais dos fibroblastos

analisados, verificamos que as amostras ex vivo melhor traduziram a
distribuição nas fases do ciclo celular, representando o comportamento
biológico da cicatriz queloideana, com resposta proliferativa na periferia e
apoptótica na porção central.
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Anexo 1 - Tabela 1. Lista de pacientes.

Paciente

Sexo

Idade

Local da lesão

(anos)

Tempo de
Evolução
(meses)

D.S.O.

F

20

Lóbulo de orelha

15

A.O.P.

F

25

Ombro

20

I.S.L.C.

F

26

Dorso

22

D.S.

M

15

Lóbulo de orelha

15

B.M.

M

17

Lóbulo de orelha

13

E.S.

F

24

Lóbulo de orelha

12

R.G.P.

M

29

Região escapular

15

A.M.S.

F

24

Lóbulo de orelha

14

R.O.S.

M

17

Lóbulo de orelha

14

A.L.S.

F

23

Abdome

24

K.S.M.

F

19

Lóbulo de orelha

13

T.S.F.

M

18

Lóbulo de orelha

12

M.L.F.S.

F

34

Abdome

18

M.S.A.

F

22

Lóbulo de orelha

20

M.A.A.E.A.

F

40

Região esternal

10

S.R.F.

F

23

Lóbulo de orelha

22

I.P.S.

F

22

Lóbulo de orelha

14

P.S.D.D.

F

17

Lóbulo de orelha

18

A.C.S.

F

19

Região esternal

20

A.C.O.Q.

F

22

Lóbulo de orelha

18

J.S.B.

M

40

Braço

24
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Anexo 2 – Certificado Comissão de Ética.
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Anexo 3 - Tabela 2. Expressão dos receptores de superfície de membrana
da IL-8 tipo CXCR1 e anti- fibroblastos humanos em amostras de fibroblastos
cultivados de quelóide e de pele normal, analisados por citometria de fluxo.

Paciente

Pele

Quelóide

Pele Normal

Quelóide

Normal

IL-8

(controle

(controle

IL-8 CXCR1

CXCR1

positivo)

positivo)

1

60,3

34,2

97,9

96,9

2

66,2

53,4

98,7

97,8

3

53,6

38,7

98,1

96,3

4

48,3

48,3

99,1

97,4

5

41,7

45,5

97,8

95,2

6

33,3

35,7

96,2

96,8

7

97,8

33,6

98,4

91,9

8

82,1

32,5

97,4

95,9

9

16,7

14,2

97,6

93,0

10

48,2

37,8

99,5

99,8

11

32,6

24,5

91,6

95,8

12

38,5

41,7

96,2

94,3

13

39,2

37,7

96,6

91,9

14

69,0

62,8

91,1

97,6

15

51,6

23,4

91,5

84,1

16

46,8

36,8

95,1

94,8

17

35,0

33,5

98,3

97,8

18

27,5

20,2

99,0

94,4

19

21,3

25,3

94,4

94,8

20

40,6

41,0

93,6

99,2

21

25,8

28,7

98,5

98,9

*Valores expressos em ( % )
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Anexo 4 - Tabela 3. Expressão dos receptores de superfície de membrana
da IL-8 tipo CXCR2 e de anti-fibroblasto humano em amostras de
fibroblastos cultivados de quelóide e de pele normal, analisados por
citometria de fluxo.

Paciente

Pele

Quelóide

Pele Normal

Quelóide

Normal

IL-8

(controle

(controle

IL-8 CXCR2

CXCR2

positivo)

positivo)

1

51,4

25,7

97,9

96,9

2

62,6

46,1

98,7

97,8

3

47,1

28,9

98,1

96,3

4

50,6

22,0

99,1

97,4

5

34,4

36,5

97,8

95,2

6

27,1

31,6

96,2

96,8

7

97,4

20,2

98,4

91,9

8

95,0

26,6

97,4

95,9

9

83,2

19,4

97,6

93,0

10

15,8

14,8

99,5

99,8

11

27,1

24,4

91,6

95,8

12

39,2

45,0

96,2

94,3

13

41,7

45,6

96,6

91,9

14

68,3

31,7

91,1

97,6

15

63,6

40,0

91,5

84,1

16

80,8

42,9

95,1

94,8

17

22,8

15,3

98,3

97,8

18

14,3

13,1

99,0

94,4

19

19,4

13,2

94,4

94,8

20

11,1

14,1

93,6

99,2

21

19,3

26,2

98,5

98,9

* Valores expressos (%)
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Anexo 5 - Tabela 4. Cicatriz Queloideana. Distribuição da população de
fibroblastos mantidos em cultura nas fases do ciclo celular obtida por
citometria de fluxo.

Paciente

Apoptose

Fase - G0/G1

Fase - S

Fase - G2/M

1

5,2

36,9

13,8

29,9

2

12,8

45,5

14,6

8,3

3

7,4

42,5

8,9

23,2

4

7,2

56,0

12,6

12,9

5

5,6

25,4

10,7

13,1

6

3,8

39,3

9,5

19,5

7

7.5

37.8

11.7

15.7

8

5.8

35.7

13.8

17.9

9

6.4

40.2

10.3

20.8

10

3,1

45,8

9,3

17,7

11

19,6

28,4

3,5

1,4

12

12,4

50,3

8,0

14,7

13

2,8

8,7

3,1

5,3

14

23,0

31,8

10,4

16,0

15

18,2

29,4

6,3

62,0

16

4,9

54,4

7,8

31,5

17

2,4

45,0

7,5

44,3

18

2,6

44,4

8,6

43,9

19

3,2

55.2

7.6

32.6

20

8,6

39,4

9,8

34,8

21

18,8

42,8

11,2

47,2

*Valores expressos em (%)
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Anexo 6 - Tabela 5. Pele Normal. Distribuição da população de fibroblastos
mantidos em cultura nas fases do ciclo celular obtida por citometria de fluxo.

•

Paciente

Apoptose

Fase - G0/G1

Fase - S

Fase - G2/M

1

1,0

69,5

2,1

28,3

2

2,4

60,0

2,7

37,2

3

2,0

71,6

1,9

26,4

4

1,3

66,5

2,7

33,5

5

1,6

64,9

3,0

31,9

6

3,0

40,6

12,2

42,1

7

1,5

69,7

7,6

22,6

8

1,5

44,8

11,3

43,8

9

3,8

41,2

13,2

28,5

10

2.1

63,8

12,2

28,7

11

3,0

14,5

14,2

22,6

12

2,3

52,3

10,2

11,5

13

6,3

43,8

6,9

14,9

14

25,6

34,3

8,9

8,2

15

2,6

35,5

6,2

54,7

16

3,2

44,4

9,9

41,4

17

2,9

48,6

7,6

40,0

18

2,4

48,5

6,6

41,7

19

3,8

56,8

9,1

29,4

20

4,6

38,8

8,7

24,3

21

9,8

28,7

7,9

29,6

Valores expressos em (%)
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Anexo 7 - Tabela 7. Porção Central do Quelóide. Valores individuais da
distribuição das populações celulares nas fases do ciclo celular nas
amostras ex vivo obtidas por citometria de fluxo.

Paciente

Apoptose

Fase - G0/G1

Fase - S

Fase - G2/M

1

7,0

75,9

0,5

23,6

2

6,3

71,5

2,9

25,6

3

11,3

54,7

1,6

43,7

4

5,5

59,8

1,9

38,3

5

8,4

53,4

4,1

42,5

6

7,8

50,3

7,7

42,0

7

3,2

60,4

8,6

31,0

8

6,9

59,7

6,9

33,3

9

6,9

53,3

8,2

38,5

10

6,7

58,3

5,4

37,4

* Valores expressos em (%)
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Anexo 8 - Tabela 8. Porção Periférica. Dados individuais da distribuição das
populações celulares nas fases do ciclo celular dos fibroblastos ex vivo da
porção periférica da cicatriz queloideana, obtida por citometria de fluxo.

Paciente

Apoptose

Fase G0/G1

Fase - S

Fase G2/M

1

4,4

67,5

23,8

4,3

2

8,1

58,3

11,8

21,8

3

6,8

45,1

30,6

17,5

4

7,1

51,1

7,2

34,3

5

3,7

31,1

37,7

27,5

6

2,8

67,7

16,5

13,0

7

2,2

58,3

6,4

33,1

8

4,4

55,8

33,6

6,2

9

4,2

60,7

33,4

1,7

10

5,3

39,7

28,3

26,7

*Valores expressos em (%)
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Anexo 9 - Tabela 10. Pele Normal. Valores individuais da distribuição das
populações celulares nas fases do ciclo celular dos fibroblastos ex vivo,
obtidos por citometria de fluxo.

Paciente

Apoptose

Fase G0/G1

Fase - S

Fase - G2/M

1

1,0

69,4

2,1

28,3

2

2,4

60,0

2,7

37,2

3

2,0

71,6

1,9

26,3

4

1,2

66,5

2,7

33,4

5

1,5

64,9

3,0

31,9

6

3,0

40,6

12,2

42,1

7

1,5

69,7

7,6

22,6

8

1,5

44,8

11,3

43,8

9

3,8

41,2

13,2

28,5

10

2.0

63,8

12,2

28,7

*Valores expressos em (%)

