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ACTH = hormônio adrenocorticotrófico
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NO = óxido nítrico
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PGE2 = prostaglandina E 2
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RESUMO

Britschka ZMN. Efeito antiinflamatório da lama negra de Peruíbe em
diferentes modelos experimentais de artrite [tese]. São Paulo; Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 105 p.

OBJETIVO: Vários estudos têm demonstrado os possíveis efeitos da
fangoterapia na remissão da dor, com conseqüente melhora das funções
físicas de pacientes com artrite reumatóide e osteoartrite. No presente
estudo nós investigamos a eficácia de uma lama brasileira (lama negra de
Peruíbe) como tratamento para a inflamação em modelos experimentais de
artrites. MÉTODOS: O efeito antiinflamatório da aplicação da lama durante o
curso das artrites foi comparado com a aplicação de água quente em artrite
induzida por antígeno (AIA de 7 dias) e osteoartrite induzida por
meniscectomia parcial em coelhos da raça New Zealand (OA de 14
semanas) e em artrite induzida por zymosan em ratos Wistar (AIZ de 21
dias). O líquido e a membrana sinoviais foram analisados quanto ao influxo
celular, hiperplasia sinovial, proliferação vascular, e infiltração celular. As
cartilagens articulares foram avaliadas quanto ao seu conteúdo de
proteoglicanos e de colágeno, bem quanto à sua estrutura e celularidade. As
amostras foram mantidas em formol 10%, tamponado, incluídas em parafina
e coradas com HE, Tricrômio de Masson, azul de Alcian e picro-Sirius.
RESULTADOS: Os dados mostraram que a lama não exerceu nenhum
efeito aos sete dias de tratamento no modelo de AIA. Entretanto, o influxo de

leucócitos foi significantemente reduzido nas articulações de ratos induzidos
com zymosan tratados com a lama, quando comparados com o grupo
controle não tratado e tratado com água quente. Esse efeito foi
acompanhado de um efeito protetor parcial na sinóvia e na cartilagem. O
mesmo efeito protetor foi observado em cartilagens de coelhos submetidos
ao modelo experimental de osteoartrite, após 14 semanas de tratamento.
CONCLUSÃO: Nossos resultados mostram que a lama brasileira apresenta
um efeito antiinflamatório em ambos os modelos experimentais de AIZ e OA,
também reduzindo a degradação da cartilagem. Esses dados sugerem que a
fangoterapia pode ser útil como uma terapia complementar ao tratamento de
pacientes com doenças crônicas articulares.

Descritores: 1. Terapia por Lama/ métodos 2. Artrite Reumatóide/ terapia 3.
Osteoartrite/ terapia 4. Modelos Animais 5. Artrite Reumatóide/ induzido
quimicamente 6. Cartilagem.

SUMMARY

Britschka ZMN Evaluation of the anti-inflammatory effects of mud therapy
(Peruíbe, Brazil) on different experimental models of arthritis [thesis]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2006. 105 p.

OBJECTIVE: Several studies have demonstrated the valuable effects of
fangotherapy on relieve of pain with consequent improvement of function of
rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. In the present study we
investigated the effectiveness of a Brazilian black mud as treatment for
inflammation in experimental models of arthritis. METHODS. The antiinflammatory effect of mud application during the course of arthritis was
compared with warm water and no treatment in antigen-induced arthritis (AIA
of 7 days) and osteoarthritis induced by menisectomy (OA of 14 weeks) in
NZW rabbits zymozan-induced arthritis in Wistar rats (Zy-IA of 21 days).
Synovial fluid and membrane were analyzed regarding cellular influx,
synovial hyperplasia, vascular proliferation and infiltration, as well as
proteoglycan and collagen containing of the cartilage. The samples were
maintained in 10% buffered formalin, included in paraffin and stained with
HE, Masson trichrome, Alcian Blue and picro-Sirius. RESULTS: Data showed
none effect of 7 days treatment with mud in AIA. However, leukocyte
infiltration was significantly impaired in the joints of Zy-IA rats treated with
mud when compared with both control untreated and treated with hot water
groups. This effect was followed by a partial protective effect on synovium
and cartilage. This protective effect was also observed in OA model in

rabbits, after 14 weeks of treatment. CONCLUSION: Our results show that
Brazilian mud presents an anti-inflammatory effect on chronicle model of
arthritis, reducing cartilage degradation. Besides their mechanism is not
known, these data suggest that mud therapy must be useful as a
complementary approach to treat patients with chronicle articular diseases.

Keywords: 1. Mud therapy/ methods. 2. Rheumatoid arthritis/ therapy. 3.
Osteoarthritis / therapy. 4. Animals models. 5. Rheumatoid arthritis / induced
arthritis. 6. Cartilage

