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RESUMO

Balbinotti, SS. Estudo da expressão das proteínas juncionais e dos fatores
inflamatórios em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico
erosiva e não erosiva [Tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2009.

Pacientes com doença do refluxo não erosiva apresentam sintomas
típicos causados pelo refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. Entretanto,
estes pacientes não apresentam alterações de mucosa visualizadas à
endoscopia. O objetivo deste estudo é caracterizar a expressão de moléculas
relacionadas à junção celular (claudinas 1, 3 e 4), da proteína pró-inflamatória
Cox-2, da população global de linfócitos (CD45), população de linfócitos T
(CD3), linfócitos B (CD20) e “natural killer” (CD57) em portadores de esofagite
de refluxo erosiva e não erosiva. O estudo verificou que quanto mais intensa e
crônica a inflamação no epitélio escamoso esofágico, menor a expressão das
proteínas juncionais (claudinas 1 e 4), não alterando a expressão da claudina 3.
Em relação à Cox-2 o estudo mostra aumento de sua expressão na forma
erosiva da doença. Em relação à população de linfócitos, não foi detectada
diferença significativa.

Descritores: 1. DRGE 2. DRNE 3. Imunohistoquímica 4. Proteínas juncionais
5. Claudinas 6. População linfocitária intra-epitelial 7.Cox-2
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SUMMARY

Balbinotti, SS. Study of expressions of junctionals proteins and
inflammatory factors in patients with gastro-oesophageal reflux disease
and non-erosive reflux disease [Thesis]. São Paulo: “University of São Paulo
Medical School, São Paulo, SP, Brazil”; 2009.

Patients with non-erosive reflux disease conditions show typical symptons
caused by the reflux of the gastric content to the esophagus. However, these
patients don’t show any alteration on the mucous membrane visualized trhough
endoscopy. The aim of this study is to characterize the molecule expression
related to the cell junction (claudins 1 , 3 and 4)the Cox 2 pro-inflamatory
protein, the general population of (CD45) lymphocytes ,the population of
lymphocytes T (CD3),the B (CD20) lymphocytes and the(CD57) “natural killer”
in patients with erosive and non-erosive reflux esophagitis. The study found that
the more intense and chronic the inflamation is in the esophageal squamous
epithelium, less junction protein expressios (claudins 1 and 4) were found, not
altering the 3 expressions of claudin 3. Regarding Cox 2, the study shows
increase in its expression in the erosive form of the disease. Regarding the
population of lymphocytes, no significant difference was detected.

xv

Descriptors: 1. GERD 2. NERD 3. Immunohistochemestry 4. Junctional
proteins 5. Claudins 6. Intra-epithelial lymphocyte population 7. Cox-2
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1. INTRODUÇÃO

Há pouco mais de dez anos a entidade denominada Doença do Refluxo Não
Erosiva (DRNE) tem se tornado alvo de muitos estudos. A sua definição está
em discussão, porém os sintomas da Doença do Refluxo (pirose e
regurgitação) interferem nas atividades normais diárias dos indivíduos sem que
alterações endoscópicas, como erosões, sejam observadas no esôfago inferior
(EI). A patogênese da Doença do Refluxo Não Erosiva não está esclarecida
sendo que algumas pesquisas especulam a possibilidade desta entidade fazer
parte dos distúrbios dispépticos, manifestando-se como um evento de refluxo
gastroesofágico ou pelas anormalidades produzidas pela presença de gastrite
pelo Helicobacter pylori (Baldi et al., 1998; Manes et al. 1999).
A DRNE pode ter uma patogênese diferente, em especial com a
hipersensibilidade do EI em relação a curtos episódios de refluxo incapazes de
causar dano à mucosa esofágica.

A grande prevalência de pacientes com

DRNE infectados pelo Helicobacter pylori sugere que a hipersensibilidade
esofágica possa ser estimulada por mediadores inflamatórios induzidos pelo
Helicobacter pylori (Holtmann,1998; Quigley, 2001).
O mecanismo fisiopatológico da pirose não se explica simplesmente pelo
estímulo do ácido na mucosa esofágica, mas também pela distensão esofágica,
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pela hipersensibilidade da mucosa e/ou pela percepção exagerada. DRNE não
é simplesmente uma forma branda de Doença do Refluxo devido a sua pobre
resposta ao tratamento farmacológico. Desse modo, novos estudos são
necessários para melhor definir esta entidade.
A hérnia hiatal (HH) tem sido considerada como maior fator fisiopatológico no
favorecimento do refluxo gastroesofágico (RGE) contribuindo para as injúrias à
mucosa esofágica.
Histologicamente, as alterações na Doença do Refluxo Gastroesofágico
(DRGE) incluem a hiperplasia na camada basal, o alongamento das papilas e a
infiltração inflamatória celular (Gatopoulou et al. 2005). A biópsia teve uma
sensibilidade de 62% e especificidade de 27% nos estudos de Narayani et al.
(2003), quando uma ou mais alterações histológicas de Doença do Refluxo
foram vistas. Quando três ou mais alterações histológicas são encontradas, a
especificidade é de 91%, mas a sensibilidade cai para 31%. Narayni et al.
(2003), concluíram que a biópsia é insensível no diagnóstico da DRNE, mas
razoavelmente específica quando três ou mais alterações histológicas típicas
de refluxo estão presentes. A resposta da terapia step-up foi associada com
100% de sensibilidade e 100% de valor preditivo negativo quando comparado
com a biópsia e pH-metria de 24 horas.
As células do tecido conjuntivo estão embebidas em uma matriz
extracelular complexa que não somente liga as células, mas também influencia
a sobrevivência, o desenvolvimento, a forma, a polaridade e o comportamento
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das células. A matriz contém várias proteínas fibrosas entrelaçadas em um gel
hidratado composto por uma rede de cadeias de glicosaminoglicanos (GAGs).
As GAGs são um grupo heterogêneo de cadeias polissacarídicas
carregadas negativamente, que, (com exceção da hialuronidase), são ligadas
covalentemente à proteína para formar moléculas de proteoglicanos. Elas
ocupam um grande volume e formam um gel hidratado no espaço extracelular;
atuam como co-receptores para auxilá-las a responder às proteínas
sinalizadoras secretadas (Alberts et al. 2004).
No tecido epitelial, as células são fortemente ligadas em camadas
chamadas epitélio. A matriz extracelular é escassa e consiste, principalmente,
de uma fina camada denominada lâmina basal, a qual está subjacente ao
epitélio. As células estão ligadas umas às outras por adesão célula-célula e
suportam grande parte do estresse mecânico. Para este propósito, fortes
filamentos protéicos intracelulares (componentes do cito esqueleto) atravessam
o citoplasma de cada célula epitelial e liga-se a junções especializadas na
membrana plasmática. As junções, por sua vez, mantêm as superfícies de
células adjacentes unidas uma às outras ou à lâmina basal (Yap et al. 1977).
As junções especializadas ocorrem em pontos de contato célula-célula e
célula-matriz em todos os tecidos os quais são repletos de epitélio. Podem ser
classificadas em três grupos funcionais:
1. junções bloqueadoras, que selam as células em um epitélio para impedir
que pequenas moléculas vazem de um lado para outro da camada;
2. junções de ancoramento, que conectam mecanicamente as células
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(e seu cito esqueleto) às células vizinhas ou à matriz extracelular e
3. junções comunicantes, que medeiam a passagem de sinais elétricos ou
químicos de uma célula à outra em interação.

As células epiteliais têm, pelo menos, uma função importante: atuam como
barreira de permeabilidade seletiva, separando os fluídos com composição
química diferente de cada lado. Esta função requer que as células adjacentes
sejam

seladas

por

junções

bloqueadoras.

As

junções

compactas

desempenham esta função de barreira contra a difusão de algumas proteínas
de membrana (e lipídeos) entre os domínios apicais e basolaterais da
membrana plasmática. A mistura de tais proteínas e lipídeos ocorre se as
junções compactas são rompidas, por exemplo, pela remoção do Ca2+
extracelular necessário para a integridade da junção compacta. Outra função
dessas junções compactas é selar as células vizinhas de tal forma que, se
proteínas marcadoras de baixo peso molecular forem colocadas em um lado do
epitélio, geralmente não passarão além da junção compacta.
Quando as junções compactas são visualizadas por microscopia eletrônica de
criofratura, elas parecem compostas de uma anastomose de fitas que sela e
circunda a porção apical de cada célula da camada epitelial. Na micrografia
eletrônica convencional, as porções externas das duas membranas plasmáticas
estão fortemente unidas na região das fitas. A capacidade das junções
compactas em restringir a passagem de íons através dos espaços entre as
células aumenta em progressão logarítmica com o aumento do número de fitas
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na anastomose, como se cada fita agisse como uma barreira independente do
fluxo de íons. Cada fita da junção compacta, composta por um longo segmento
de proteínas de adesão transmembrana, embebido em cada uma das duas
membranas plasmáticas que estão interagindo. Os domínios extracelulares
destas proteínas ligam-se diretamente uns aos outros para bloquear o espaço
intercelular. As principais proteínas transmebranas da junção compacta são as
claudinas, essenciais na formação da junção compacta e que atuam em
diferentes junções compactas. Uma claudina encontrada nas células epitelias
renais, por exemplo, é necessária para que o Mg2+ seja reabsorvido da urina
para o sangue. Uma mutação no gene que codifica esta claudina resulta na
perda excessiva de Mg2+ na urina.
Uma segunda proteína transmembrana importantes nas junções compactas é
ocludina cuja função não esta determinada. As claudinas e ocludinas
associam-se com proteínas periféricas de membrana intercelular denominadas
de proteínas ZO (zona ocludente) que ancoram as fitas às actinas do cito
esqueleto (Jockusch et al. 1995).
O mecanismo de injúria da mucosa esofágica tem sido entendido em nível
molecular sendo de particular importância os fatores pró-inflamatórios, tais
como citocinas inflamatórias, leucócitos e estresse oxidativo, os quais estão
envolvidos tanto na DRGE quanto na DRNE (Yoshida, 2007).
Vallböhmer et al. (2006) demonstraram em seu estudo que a expressão
gênica da Cox-2 está aumentada na mucosa escamosa do esôfago distal em
muitos pacientes com DRGE, sendo a elevação similar quando havia injúria da
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mucosa em forma de esofagite, Barrett ou DRNE. Isto sugere que o aumento
da expressão da Cox-2 pode servir como um marcador molecular de Doença
do Refluxo.
A expressão da Cox-2 é abundante na lâmina própria, nas células
mononucleares e nos fibroblastos (DuBois et al. 1994).
A expressão da COX-2, mPGES-1 e PGE2 foi significativamente aumentada
em esofagite de refluxo em ratos. Ainda em animais, o efeito da PGE2 derivado
da Cox-2 e mPGES-1 pode diferir, dependendo da fase da esofagite e inclui
resposta inflamatória ao ácido na fase aguda, com um aumento da proliferação
epitelial da camada basal e persistência da infiltração das células inflamatórias
na fase crônica (Hayakawa et al. 2005).
A fina junção intercelular é responsável pela ligação epitelial. Uma alteração na
expressão das proteínas de junção celular tem importante papel na patogênese
de algumas doenças. No estudo de Asaoka et al. (2005), realizado em
roedores, a expressão e a localização das proteínas juncionais foram diferentes
entre os controles e os com esofagite. A expressão da claudina-3 na mucosa
esofágica estava diminuída, enquanto que a claudina-1 estava aumentada.
Com estes dados, foi postulado que as alterações nestas proteínas podem
provavelmente

aumentar

a

permeabilidade

do

epitélio

esofágico,

enfraquecendo os mecanismos de defesa da mucosa.
Em outro estudo envolvendo modelos de roedores com esofagite de refluxo,
Miwa et al. (2004) demonstraram que vários tipos de proteínas juncionais são
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expressos diferentemente em várias partes do esôfago e que sua expressão se
altera de acordo com o desenvolvimento da esofagite de refluxo.
Butt et al. (2002) verificaram, em seu estudo sobre esofagite de refluxo, uma
infiltração dentro da camada basal e papilas, de linfócitos CD3, CD4, CD8 e
CD25 em comparação com controles.
A partir das informações contidas na literatura, o interesse da presente
investigação é buscar as possíveis alterações moleculares de proteínas
juncionais e dos fatores inflamatórios nos portadores de doença de refluxo
erosiva e não erosiva comparando-os com controles normais.
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2. OBJETIVOS

1- Comparar a expressão da proteína pró-inflamatória (Cox-2) e
moléculas relacionadas (claudina-1, claudina-3 e claudina-4) à junção
celular em portadores de esofagite de refluxo não erosiva.

2- Comparar a expressão da proteína pró-inflamatória (Cox-2)
e moléculas relacionadas (claudina-1, claudina-3 e claudina-4)
à junção celular em portadores de esofagite de refluxo erosiva.

3- Comparar a expressão da proteína pró-inflamatória (Cox-2) e
moléculas relacionadas à junção celular (claudina-1, claudina-3 e
claudina-4) no grupo controle.

4- Caracterizar e comparar a população de linfócitos CD3, CD20,
CD45 e CD57 nos três grupos estudados.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), a qual é induzida pelo
refluxo dos conteúdos gastrico e duodenal para o esôfago, recentemente vem
sendo reconhecida como sério problema clínico pela sua elevada e crescente
prevalência (Betarello et al. 1987; Moraes-Filho JPP, 2004) e por afetar de
modo significativo a qualidade de vida do paciente, seja à custa da
sintomatologia ou das restrições dietético-comportamentais, seja pelo uso
freqüente da terapia medicamentosa (Coley et al. 1993; Bojke et al. 2007).
A afecção representa constante estímulo para estudos e publicações
decorrentes de vários fatores, tais como:
a) novos métodos de estudo que determinaram maior entendimento da
fisiopatologia da DRGE;
b) reconhecimento de manifestações atípicas e extra-esofágicas;
c) desenvolvimento de drogas mais eficazes como os inibidores de bomba de
prótons;
d) possibilidades de novos acessos para o tratamento videocirúrgico e
e) terapêutica endoscópica.
A ocorrência da DRGE está estreitamente relacionada com o
relaxamento do esfíncter inferior do esôfago (EIE) e o aumento da secreção
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ácida, ambos associados ao estilo de vida e às dietas ocidentais, ricas em
gorduras. Além disso, há aumento do número de pacientes geriátricos com
hérnia hiatal.
Atualmente, o surgimento de sintomas que influenciam na qualidade de
vida do paciente, mesmo sem evidência de lesão erosiva na mucosa esofágica,
é considerado DRGE. Embora não haja consenso com relação ao aspecto
endoscópico da DRNE, é possível que o próprio edema e o espessamento da
mucosa representem uma fase que anteceda a erosão ou a úlcera
(http://www.endoscopiahcnetfmusp.com.br).
Com base no mecanismo da DRGE, os inibidores da bomba de
prótons (IBPs), potentes inidores da secreção ácida, são as drogas de primeira
escolha para o tratamento. Entretanto, ainda permanecem controvérsias quanto
a DRNE, desordem funcional, se há progressão para o esôfago de Barrett (EB),
se há relação entre a erradicação da infecção pelo Helicobacter pylori e a
DRGE.
No contexto clínico, dos pacientes com sintomas típicos de doença do
refluxo gastroesofágico 60 a 70% apresentam DRNE. Para desenvolver
estratégias de tratamento efetivo e avaliar o prognóstico desta afecção, é muito
importante entender o mecanismo de desenvolvimento. Embora, a DRNE
venha sendo examinada minuciosamente sob condições fisiológicas (pHmetria
prolongada, manometria esofágica e observação da peristalse no esôfago), o
conhecimento adquirido conduz para estudos da biologia molecular na mucosa
esofágica.
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Além disso, recentemente os estudos sobre esofagites têm focado os
fatores relacionados à inflamação, tais como estresse oxidativo, citocinas,
células inflamatórias e fatores de crescimento, sendo esta uma abordagem
recente da DRGE, a classificando como patologia inflamatória. Considerando
que a DRNE pode ser uma desordem funcional, as investigações, também
focam os fatores relacionados às anormalidades sensoriais, tais como os
neuropeptídeos, os sensores ácidos e os barorreceptores (Yoshida, 2007).

3.1. Resistência da mucosa esofágica

A mucosa esofágica é formada por epitélio escamoso estratificado
que consiste em 20 a 30 camadas de células, as quais formam três distintas
membranas morfo-funcionais: germinativa, espinhosa e córnea. A membrana
córnea forma uma barreira, a espinhosa contém células com atividade
metabólica e a germinativa contém dois tipos de células.
Teoricamente, a mucosa esofágica possui três mecanismos de defesa:
a) mecanismo de defesa pré-epitelial, que consiste no muco, no íon
bicarbonato e nos fatores de crescimento epitelial; b) mecanismo de defesa
epitelial, que consiste nas células epiteliais e nos complexos juncionais
intercelulares e c) mecanismo de defesa pós-epitelial, composto pelos vasos
sangüíneos.
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O mecanismo de defesa pré-epitelial não é tão efetivo de modo que as
células epiteliais estão facilmente expostas ao refluxato ácido e ao suco
duodenal.

3.2. Inflamação da mucosa na DRGE
3.2.1. Citocinas e estresse oxidativo nos pacientes com DRGE
Recentemente tem sido demonstrado que as citocinas inflamatórias,
incluindos as quimiocinas, representam importante papel nas modificações
inflamatórias

induzidas

precocemente

nos

pacientes

com

DRGE.

As

quimiocinas são moléculas secretadas pelos tecidos inflamados ou lesados e
pelas células endoteliais locais; atuam como agentes quimiotáticos para tipos
específicos de células brancas do sangue, tornando-as polarizadas e
direcionando-as à fonte quimiotática. Como resultado, grande número de
células brancas penetra no tecido afetado (Alberts et al. 2004).
Kanazawa et al.(2003) e Naito et al. (2004) demonstraram em seus
estudos que o aumento da expressão da interleucina 8 (IL-8) pode estar
envolvido na patogênese da DRNE pela interação com as interleucinas.
Também demonstraram diferença significativa nos níveis de IL-8 entre os
subgrupos M e N da classificação modificada de Los Angeles para esofagites
não erosivas, indicando a heterogenicidade imunológica e endoscópica dos
pacientes com DRNE.
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3.3. Receptores ácidos e protease-sensíveis
3.3.1.Neuropeptídeos no Esôfago Hipersensível
Em pacientes portadores de DRNE, com mínima inflamação de mucosa,
a expressão das citocinas, não está necessariamente associada à severidade
dos sintomas (Yoshida e Yoshikawa, 2003; Yoshida et al. 2004; Yoshida et al.
2005).
Pacientes com DRNE são reconhecidos por mostrarem resposta a
terapia com IBPs pior que os pacientes com ER, do ponto de vista de melhora
sintomática. Entretanto, os fatores associados à severidade dos sintomas
nestes pacientes são desconhecidos. Trimble et al. (1995) e Miwa et al. (2004)
demonstraram que a mínima exposição ácida nos pacientes com DRNE
determinava dor rapidamente, denotando assim a hipersensibilidade esofágica
destes pacientes. Este achado sugere que estes indivíduos podem apresentar
anormalidades dos receptores para substâncias que compõem o refluxato ou,
então, anormalidade nos neuropeptideos encolvidos na percepção da dor, tais
como a substância P.
Os IBPs têm sido amplamente usados para o tratamento das patologias
cloridro-pépticas (ou ácido-relacionadas), tais como DRGE, bem como terapia
para erradicação do Hp, devido à efetiva inibição da secreção ácida.
Recentemente tem se tornado evidente que estes medicamentos têm outros
efeitos, além da supressão da secreção ácida (Wandall, 1992; Suzuki et al.
1996; Yoshida et al, 2000; Hamaguchi et al. 2003; Ichikawa et al. 2004; Kuroda
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et al. 2006; Handa et al. 2006). Assim, metabólitos inativos do lansoprazol e do
omeprazol circulando no sangue suprimem importantes aspectos da resposta
inflamatória aguda, tais como isquemia/reperfusão ou antiinflamatórios não
esteróides (Ichikawa et al. 2004; Kuroda et al. 2006). Estas observações
sugerem que parte do efeito antiinflamatório e antioxidante dos IBPs não
resulta da supressão ácida e sim da supressão do metabolismo intracelular do
cálcio e do bloqueio do fator de transcrição (Handa et al. 2006).

3.4. Proteinas Juncionais
Claudinas
Claudinas (CLDNs) são moléculas-chave na adesão celular na
polaridade e no controle do transporte paracelular. Inúmeros estudos sugerem
que alterações no padrão das claudinas se relacionam ao desenvolvimento de
câncer. Gyõrffy et al. (2005) detectou alterações na expressão da CLDN 1, 2, 3,
4 e 7 no EB e no adenocarcinoma (ADC), quando comparados com o epitélio
foveolar normal (FOV), com o epitélio escamoso normal (EE) e com o
carcinoma de células escamosas (CCE). A expressão da CLDN 7 não mostrou
diferença entre o epitélio normal e o tecido alterado. A expressão da CLDN 1 foi
significativamente maior no CCE em comparação com EE. A expressão da
CLDN 3 e 4 foi elevada no EB e no ADC quando comparados com o FOV. A
CLDN 2 teve sua expressão aumentada no ADC, quando comparada com a do
EB. Os resultados mostraram uma estreita ligação no padrão da CLDN entre
EB e ADC, evidenciando que EB precede o ADC esofágico.
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Miyamoto K et al. (2007) em seu estudo relacionaram a diminuição da
expressão da CLDN 1 com a recidiva e o mau prognóstico do CCE.
Mullin et al. (2006) demonstraram que no EB a expressão da CLDN 2 e
3 aumentada em relação ao epitélio normal, enquanto neste a expressão da
CLDN 1 e 5 se ostrava marcadamente baixa, indicando uma grande diferença
entre as barreiras juncionais.
Recente estudo comparativo entre pacientes com mucosa esofágica
normal à endoscopia e pacientes com metaplasia de Barrett, demonstrou
aumento da expressão das protínas juncionais, claudinas 2 e 3 na mucosa de
Barrett, enquanto as claudinas 1 e 5 estavam marcadamente baixas ou não
expressadas (Mullin et al. 2006).

3.5. Ciclooxigenase
Hamoui et al.(2004), buscando a importância da expressão da
ciclooxigenase 2 (Cox-2) no epitélio escamoso,

analisou pacientes com

achados endoscópicos e histológicos de esofagite. Os resultados não
mostraram aumento significativo da expressão da Cox-2, sendo importantes por
várias razões: primeiro, o aumento da expressão da Cox-2 ocorre antes que
qualquer alteração histológica aparente, tornando possível identificar por meio
de marcadores genéticos quais pacientes com DRGE desenvolveriam EB;
segundo, estratégias de quimioprevenção usando inibidores seletivos do gene
da Cox-2 poderiam auxiliar na prevenção da progressão mataplasia-displasiaadenocarcinoma. No entanto, ainda ficam sem respostas questões sobre quais
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componentes do RGE são responsáveis pelas alterações na expressão da Cox2 e se tratamentos do RGE, como a fundoplicatura, poderiam alterar a
progressão mencionada.

3.6. População Linfocitária
A

inflamação

se

caracterizada

por

hiperemia,

aumento

da

permeabilidade microvascular para as proteínas plasmáticas e do fluido, e para
o recrutamento dos leucócitos para o local da injúria. Há uma crescente
evidência de que os mastócitos são as células que desencadeiam esta cascata
de eventos, por estarem muito próximas à microvasculatura e por, quando
estimuladas, liberarem numerosos mediadores inflamatórios (Shi et al, 1991).
Estes mediadores incluem moléculas pré-formadas, tais como aminas
vasoativas e proteases, e agentes que são sintetizados, incluindo leucotrienos,
prostaglandinas, fator de ativação plaquetária e uma variedade de citocinas
(Crowe e Perdue, 1992). Assim, quando ativados, os mastócitos têm
capacidade de provocar todos os eventos associados à inflamação aguda e sua
importância clínica está no fato de estarem implicados em vários estados
patológicos,

incluindo

anafilaxia

mediada

por

IgE

(Gleich,

1982),

isquemia/reperfusão de vários órgãos (Parenteau e Clark, 1991), artrite
reumatóide (Wasserman, 1984) e aterosclerose (Atkinson et al. 1994). Em face
destas observações, a prevenção da reatividade dos mastócitos poderia ser
uma estratégia terapêutica em potencial para o controle da inflamação.
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Evidências sugerem que a produção endógena de óxido nítrico (NO) pode
regular a reatividade dos mastócitos e até influenciar as alterações
microvasculares. Por exemplo, a inibião da síntese endógena de NO com
análogo da L-arginina causa degranulação dos mastócitos, aumento da
premeabilidade microvascular e um aumento da infiltração de leucócitos (Kubes
et al., 1993 e Kurose et al.1995). No estudo de Jefrey et al. (1996) foi levantada
a hipótese de que o ON endógeno poderia ser um regulador homeostático ou
depressor da reatividade dos mastócitos desse modo ativar o recrutamento de
leucócitos e inflamação.
Vaninetti et al. (2008) comparando a expressão da sintase do óxido
nítrico em modelos de mutações do p53 obtidos de epitélio escamoso maligno
e pré-maligno encontrou: aumento progressivo da expressão da iNOs na
DRGE, no EB e no ADC do esôfago. Este achado suporta a hipótese de que o
aumento da freqüência na expressão da iNOs é uma conseqüência da DRGE,
podendo progredir para ADC do esôfago.
As citocinas são uma família de proteínas que medeiam muitas das
respostas de imunidade inata e adaptativa. As mesmas citocinas podem ser
produzidas por diferentes tipos celulare e citocinas individuais frequentemente
agem em diversos tipos de celulas. As citocinas são sintetizadas em resposta a
estímulos inflamatórios ou antigênicos e geralmente atuam localmente, de
modo autócrino ou parácrino, ligando-se a receptores alta afinidade nas
células-alvo.
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Os linfócitos são populações distintas que diferem quanto a suas funções
e a seus produtos protéicos, mas que são indistinguíveis morfológicamente. Os
linfócitos T têm como função estimular o crescimento e a diferenciação dos
linfócitos B responsáveis pela produção de anticorpos (imunidade humoral) e a
ativação de macrófagos pelas citocinas secretadas (imunidade celular). As
células NK (natural killers) constituem a terceira população de linfócitos, cujos
receptores são diferentes dos das células B e T, e desempenham a sua
principal função na imunidade natural. As proteínas de membrana (CD) podem
ser usadas comomarcadores fenótípicos para distinguir populações de linfócitos
funcionalmente distintas. Assim temos CD 3 (T3; LEU 4), CD 20 (B1), CD
45(antígeno comum dos leucócitos-LCA) e CD 57 (HNK-1;LEU-7), os quais são
marcadores fenotípicos para linfócitos T, linfócitos B, população geral de
linfócitos e para células NK, respectivamente.

3.7. Diagnóstico
O primeiro passo para o diagnostico da DRGE é o reconhecimento
adequado do conceito da afecção e das suas varias formas de apresentação
clinica. Serão abordadas, a seguir, particularidades úteis no diagnostico da
DRGE.

19

3.8. Endoscopia digestiva alta
A endoscopia digestiva alta é parte integrante da avaliação inicial da
DRGE por diferentes motivos. O método permite a inspeção direta da mucosa
esofágica para o diagnostico de esofagite a avaliação das complicações
decorrentes da doença e a graduação da gravidade das lesões. Permite, ainda,
o diagnóstico diferencial e a identificação de afecções patológicas associadas
(Deviere, 1999), sendo a presença e a severidade da esofagite considerados
bons parâmetros preditores da resposta terapêutica. Existe boa correlação
entre a intensidade da exposição ácida da mucosa e o grau de esofagite
(Dedieu et al. 1981).
Com relação à importância do estudo endoscópico, vale ressaltar que
pacientes com esofagite acentuada podem ser oligo ou assintomáticos
(Schindlbeck et al., 1992). Por outro lado, há um grupo de pacientes que,
apesar de terem sintomas bastante sugestivos da DRGE, não apresentam
esofagite identificável ao estudo endoscópico. Nasi (1996), ao analisar de 122
pacientes portadores de DRGE, observou que 26,2% dos mesmos, apesar de
sintomáticos, não apresentavam esofagite à endoscopia; o diagnóstico da
DRGE neste grupo de pacientes deve ser realizado por meio de pHmetria
esofágica prolongada.
Com o intuito de uniformizar a descrição do exame endoscópico, há
várias propostas de classificação da esofagite de refluxo, o que gera
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dificuldades na padronização dos critérios diagnósticos e na comparação dos
resultados de diferentes estudos. Uma das classificações mais utilizadas é a de
Savary Miller, descrita em 1968 e modificada em 1981 (Savary, 1967, Savary e
Miller, 1977, Miller et al, 1981).
Em 1994, um grupo de estudo, reunido no Congresso Mundial de
Gastroenterologia em Los Angeles, propôs nova classificação endoscópica, que
passou a ser chamada de Classificação de Los Angeles..

3.9. Dilatação dos espaços intercelulares

De acordo com observações de Urgese et al. (2004), pacientes com
DRNE podem ser divididos em três grupos de acordo com a pH-metria de 24
horas: a) pacientes com tempo de exposição ácida anormal; b) pacientes que
têm exposição ácida normal, mas que têm sintomas de refluxo e eventos de
refluxo são significativamente relatados (hipersensibilidade esofágica) e c)
pacientes com sintomas típicos de Doença do Refluxo mas que apresentam
pH-metria normal. Não há um exame padrão ouro para o diagnóstico da DRNE.
Caviglia et al. (2005), biopsiando pacientes com DRNE a 5 cm acima do
EEI, mediam o diâmetro dos espaços intercelulares pela microscopia eletrônica
e verificou que os mesmos eram três vezes maiores que os dos pacientes
controle, tanto em DRNE pHmetria positivos como pHmetria negativos. A
dilatação dos espaços intercelulares é uma característica de pacientes com
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Doença do Refluxo Não Erosiva, sem levar em conta a exposição ácida,
podendo ser considerado um marcador estrutural objetivo na DRGE. A
resistência diminuída da mucosa esofágica, mesmo frebnte a pequenas
quantidades de refluxo ácido, tem também papel na fisiopatologia da DRNE
(Caviglia et al. 2005).
Dent J, em 2006, durante a Semana Européia de Gastroenterologia, em
Berlin, reportou que embora as alterações histológicas referidas por diferentes
investigadores sejam semelhantes, ocorre vasta variação na prevalência,
certamente em virtude das diferentes técnicas utilizadas. A dilatação dos
espaços intercelulares tem sido observada em 41% a 100% dos casos na
DRNE versus 0% a 30% nos controles. A hiperplasia das células basais tem
sido identificada entre 9 a 90% dos pacientes com DRNE, em comparação com
15 a 55% dos controles; alongamento das papilas foi verificado entre 0 a 85%
dos pacientes versus 5 a 20% dos controles.
Pace F, em 2006, considerou

que existe muitas evidências que

sugerem que a doença do refluxo seja uma típica desordem contínua, que varia
desde apenas sintomas de doença do refluxo não erosiva até alterações
endoscópicas estabelecidas. Em estudo multicêntrico que acompanhou a
história natural de pacientes com DRNE por cinco anos, observou que uma
pequena, mas razoável proporção de pacientes progrediu para esofagite
(22,3% desenvolveram esofagite numa proporção de 5% ao ano). Dentre os
fatores preditores estão o excesso de peso, o tabagismo e a falha da resposta
terapêutica com inibidores de bomba de prótons.
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Hong et al. (2007), encontraram, em seu estudo, 69,9% de
sensibilização pelo ácido nos pacientes com DRNE contra 67,6% dos pacientes
com doença do refluxo erosiva. A freqüência de anormalidades motoras foi de
25,7% em pacientes com DRNE versus 48,6% em pacientes com doença do
refluxo erosiva, sendo a anormalidade motora mais freqüente, a motilidade
esofágica ineficaz.
A doença do refluxo não erosiva (DRNE) é a apresentação mais
comum da doença do refluxo gastroesofágico. Por definição, pacientes com
DRNE apresentam sintomas típicos causados pelo refluxo do conteúdo gástrico
para o esôfago. No entanto, estes pacientes em sua maioria não apresentam
alterações de mucosa visualizadas à endoscopia. Em contraste, pacientes com
doença do refluxo erosiva (DRE) e esôfago de Barrett (EB) obviamente
mostram injúria da mucosa esofágica. Somente 50% dos pacientes com DRNE
apresentam exposição esofágica ácida patológica detectada na pHmetria
prolongada. Pacientes com DRNE com exposição ácida fisiológica e com
sintomatologia relacionada ao tempo do refluxo são considerados portadores
de esôfago hipersensível, enquanto pacientes que não apresentem correlação
sintoma-refluxo são considerados portadores de dor funcional (Long e Orlando,
2007).
A progressão de DRNE para ER grave (tipos C e D de LA) ou EB é
possível, ainda que infrequente. Pacientes com DRNE e exposição ácida
patológica mostram disfunção motora similar àquela encontrada em pacientes
com ER e EB, enquanto os que apresentam exposição ácida normal mostram
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mínimas alterações motoras, não muito diferentes das vistas nos controles
normais (Long e Orlando, 2007).
Em trabalhos recentes, o achado patológico mais indicativo de DRNE é
a dilatação dos espaços intercelulares dentro do epitélio escamoso,
anormalidade estrutural facilmente identificada à microscopia eletrônica e
também na microscopia óptica (Tobey et al. 1996; Solcia et al. 2000; Villanacci
et al. 2001; Tobey et al. 2004; Vieth et al. 2004; Kahrilas, 2005; Caviglia et al.
2005; Tao et al. 2005; Tobey et al. 2008).
A dilatação dos espaços intercelulares é um marcador extremamente
sensível para danos causados pelo refluxo gastro-esofágico e duodenogástrico-esofágico. Uma dilatação do espaço intercellular de 0,74 μm
corresponde ao escore utilizado como cut-off para a injúria. Não há diferença
quantitativa ou qualitativa no escore da dilatação do espaço intercelular entre o
refluxato ácido ou misto. (Caviglia et al. 2005).
A diminuição dos sintomas obtida em ensaios clínicos que utilizaram altas
doses de inibidores da bomba de prótons (IBPs) é uma simples e útil estratégia
para estabelecer o diagnóstico de DRNE, embora a histologia e a monitoração
do pH devam ser utilizadas para confirmar o diagnóstico.
Pacientes com DRNE sofrem tanto quanto pacientes com DRGE; a
terapêutica objetiva a eliminação ou a redução dos sintomas e a melhoria da
qualidade de vida. IBPs são os mais efetivos agentes para o tratamento da
DRNE, embora sejam menos eficazes em aliviar os sintomas do que naqueles
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pacientes com DRE (Kalaitzakis e Björnsson, 2007; Pace et al.2007; Calabrese
et al. 2008).

4. MÉTODOS
Para alcançar os objetivos propostos para o presente estudo, foram
arrolados pacientes que apresentassem queixa clínica predominante de pirose
e/ou regurgitação (sintomatologia considerada típica da DRGE).

4.1. Em relação à sintomatologia
Foram analisados 50 pacientes com história clínica de DRGE e 16
pacientes controles com esofagoscopia normal que se submeteram a
endoscopia digestiva alta por motivos não relacionados à DRGE.
Foram considerados critérios de inclusão no estudo:
- disponibilidade de dados detalhados sobre sexo, idade, queixa clínica
predominante e sintomas associados, e
- ausência de qualquer espécie de tratamento para DRGE nos dez dias que
antecederam a realização da endoscopia digestiva alta.
Foram considerados critérios de exclusão:
- pacientes com antecedentes de tabagismo, etilismo crônico e hábito de tomar
(cevar) chimarrão, uma vez que os pacientes são provenientes de uma região
onde este hábito é freqüente;
- diagnóstico de outras patologias esofágicas que associadas ao RGE e
- presença de cirurgias prévias da transição gastroesofágica.
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4.2. Em relação ao estudo endoscópico do esôfago

Os pacientes foram classificados em três grupos:
Grupo I - Dezesseis pacientes que não apresentavam sintomatologia típica,
submetidos à endoscopia digestiva alta por motivos não relacionados à DRGE,
considerados grupo-controle normal.
Grupo II – Vinte e cinco pacientes com sintomatologia de DRGE, com
presença de esofagite não erosiva (DRNE) e portadores de hérnia hiatal de
dois cm.
Grupo III - Vinte e cinco pacientes com sintomalotogia de DRGE, com
presença de esofagite erosiva graus A e B de Los Angeles (EER) e portadores
de hérnia hiatal de dois cm.
Durante o procedimento endoscópico foram coletados fragmentos de
biópsia a 7cm da linha Z (aqui designada como amostra distal) e entre 10 e 12
cm da linha Z (aqui designada como amostra medial).
Os exames foram realizados no Serviço de Endoscopia Digestiva do
Hospital Geral da Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul e
as coletas estenderam-se de julho de 2007 a maio de 2008. Os espécimes
provindos das biópsias foram fixados em formalina e incluídos em parafina. O
material foi analisado por imunohistoquímica no Laboratório de Investigação
Médica 14 (LIM 14) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
sempre pelo mesmo profissional.
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Figura 1. Transição esofagogástrica normal à endoscopia.
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Figura 2. Epitélio Escamoso Esofágico Normal o exame endoscópico.
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Figura 3. Achados endoscópicos nas esofagites não erosivas.
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Figura 4. Esofagite Endoscópica Tipo A de Los Angeles.
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Figura 5. Hérnia Hiatal e Esofagite Endoscópica Tipo A de Los Angeles.
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Figura 6. Hérnia Hiatal e Esofagite Endoscópica Tipo B de Los Angeles.
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Figura 7. Esofagite Endoscópica tipo B de Los Angeles
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4.3. Imunohistoqúimica

Figuras 8 e 9. Anticorpo acoplado a enzima, específica para o antígeno.

O método imuno-histoquímico realizado foi de imuno-peroxidase com
recuperação antigênica pelo calor úmido modificado (Shi, 1991; Ribeiro Jr. et al.
1996; Safatle-Ribeiro et al. 1998). Em descrição resumida, a técnica consistiu
em: desparafinização e hidratação das lâminas contendo os cortes histológicos
dos blocos de parafina dos casos. Foi então realizada recuperação antigênica
com tampão citrato 10 mM pH 6,0 em panela a vapor por 40 min a cerca de 95
ºC. Após lavagens em tampão fosfato-salina (PBS) pH 7,4, seguiu-se etapa de
bloqueio de peroxidase endógena com peróxido de hidrogênio 20V, 1:1 em
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solução de metanol, 3 vezes de 10 min cada à temperatura ambiente. Após
lavagens em PBS pH 7,4, realizou-se bloqueio inespecífico de carga com
CASBlock™ (Invitrogen/Zymed) por 10 min a 37 ºC. Após retirada do excesso,
cada conjunto de três lâminas foi incubado 30 min a 37 ºC , seguidos por
“overnight” a 4 ºC ,com um dos anticorpos primários (vide Tabela 1), em título
definido previamente no laboratório com casos sabidamente positivos. Em um
conjunto extra de lâminas omitiram-se os anticorpos primários, permanecendo
as lâminas em incubação com PBS pH 7,4 com soroalbumina bovina 1% e
Na3N 0,1%, servindo como controles negativos. Após lavagens em PBS pH
7,4, seguiu-se incubação com o sistema secundário Novolink (Vision
Biosystems™) de tipo polímero curto acoplado a peroxidase, por 30 min a 37
ºC. Após novas lavagens em PBS pH 7,4, realizou-se revelação com o
substrato enzimático 3,3’-diaminobenzidina a 60 mg % em PBS pH 7,4 por 5
min a 37 ºC seguindo-se lavagens em PBS pH 7,4, água corrente e água
destilada e contra-coloração com hematoxilina de Harris por 1 min em
temperatura ambiente, desidratação e montagem das lâminas com resina
sintética Entellan (Merck).
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Anticorpo

Clone

Fornecedor

Título

Compartimento
relevante

Anti-Cox-2

Cox 229

Zymed

1:800

Citoplasma

Anti-Claudina
1

policlonal

Zymed

1:200

Membrana

Anti-Caludina
3

policlonal

Zymed

1:200

Membrana

Anti-Claudina
4

3E2 C1

Zymed

1:400

Membrana

Anti-CD20
(linfócitos B)

L26

Dako

1:2000

Membrana

Anti-CD3

policlonal

Dako

1:1000

Membrana

Anti-CD45

2B11 +

Dako

1:2000

Membrana

(linfócitos

PD7 126

Dako

1:50

Membrana

(linfócitos T)

globais)

Anti CD57

NK-1

(linfócitos
NK)

Tabela 1. Anticorpos utilizados com respectivos clones, fornecedor,
titulação utilizada e compartimento celular relevante.

celular
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4.4. Avaliação morfométrica das imuno-reatividades:

4.4. 1. Claudina1, Claudina 3, Claudina 4 e Ciclooxigenase 2

Para cada paciente, em cada uma das topografias do esôfago (medial
e distal), foram feitas duas avaliações por processo fotográfico, privilegiando-se
áreas de melhor orientação do epitélio nos cortes histológicos. Em cada uma
destas avaliações, foram tomadas cinco medidas eqüidistantes para a
espessura total do epitélio escamoso de revestimento esofágico e cinco
medidas correspondentes para a espessura da expressão das moléculas de
adesão ou da enzima ciclooxigenase, sendo a unidade de medida o
micrômetro. Para cada par de medidas foi construída uma razão entre a medida
da espessura marcada e a medida da espessura total do epitélio. Esta razão
expressa o quanto da espessura total do epitélio escamoso expressa o
marcador que está sendo estudado e varia entre 0 e 1. Foi calculada a média
entre o total de dez razões da topografia (5x2=10) e essa média foi utilizada
para representar o paciente naquela topografia. As fotos abaixo exemplificam o
processo.
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4.4.2. Clusters de diferenciação: CD45, CD3, CD20 e CD47

Em cada paciente, para estudar a população linfocitária marcada por
cada um dos antígenos CD, de cada topografia foram fotografadas duas áreas
diferentes do epitélio escamoso esofágico, privilegiando-se áreas de melhor
orientação do epitélio nos cortes histológicos. Em cada uma destas áreas foi
contada a população de linfócitos imuno-marcada e medido o comprimento do
epitélio escamoso esofágico em que a contagem foi realizada, em mm. Dividiuse o número de linfócitos imuno-marcados contados pelo comprimento epitelial
em milímetro e calculou-se a média entre as duas divisões para cada
topografia. Esta média expressa o número de linfócitos imuno-marcados por
mm linear de epitélio. As fotos a seguir exemplificam o processo.
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Figura 10. Imunoexpressão positiva para Claudina 1 em esofagite erosiva.
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Figura 11. Imunoexpressão positiva para Claudina 1, mostrando tomada de
medidas equidistantes da espessura total do epitélio escamoso esofágico e a
medida da expressão correspondente.
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Figura 12. Imunoexpressão negativa para Claudina 3.
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Figura 13. Imunoexpressão positiva para Claudina 4 em esofagite não erosiva.
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Figura 14. Imunoexpressão positiva para COX-2 em esofagite erosiva.
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Figura 15. Cluster de diferenciação (CD45):mostrando a população linfocitária
imuno-marcada em esofagite não erosiva.

44

Figura 16. Cluster de diferenciação (CD45): mostrando a medida do
comprimento do epitélio escamoso esofágico onde a contagem da população
linfocitária foi realizada.
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Figura 17. Cluster de diferenciação(CD3) mostrando contagem de
população linfocitária.
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Figura 18. Cluster de diferenciação (CD20): contagem da população
linfocitária.
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Figura 19. Cluster de diferenciação (CD57): mostrando medida do comprimento
do epitélio escamoso esofágico e a contagem de linfócitos em esofagite
erosiva.
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para a análise estatística foram usados modelos de Análise de
Variância com medidas repetidas (Kutner et al, 2004) para as variáveis com
distribuição Normal. Também foram ajustados modelos de equações de
estimação generalizados (Liang e Zeger, 1986; Prentice e Zhao, 1991; Paula,
2004) com distribuição Normal ou Gama (de acordo com a distribuição dos
dados).
Tais modelos levam em conta a estrutura de dependência dos dados
entre medidas repetidas, pois para cada paciente foram tomadas as medias
medial e distal.
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6. RESULTADOS

As tabelas a seguir mostram a média de idade por patologias
comparadas com controles normais estudados

Média de idade por classe
.
Classe

Média (Err.Padrão)

p

Normal

34,85 (1,63)

0,0061

DRNE

39,16 (1,57)

EER

40,40 (1,41)

p-valor: ANOVA com medidas repetidas.

Comparações dois a dois de idade por classe
Comparação

p

Normal vs DRNE

0,0216

Normal vs EER

0,0021

DRNE vs EER

0,9277

Bonferroni: significante se p < 1,7%.
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As tabelas a seguir mostram a comparação da percentagem de
indivíduos estudados com DRNE. EER e controles normais quanto ao sexo e a
proporção entre os três grupos estudados.

Sexo por Classe

Classe

Masculino

Feminino

p

Normal

22 (42,3%)

30 (57,7%)

0,0103

DRNE

36 (72,0%)

14 (28,0%)

EER

28 (56,0%)

22 (44,0%)

p-valor: teste qui-quadrado para proporções de masculinos.

Comparações dois a dois de proporção de masculinos por classe
Comparação

p

Normal vs DRNE

0,0047

Normal vs EER

0,2361

DRNE vs EER

0,1447

Bonferroni: significante se p < 1,7%.

51

Claudina 1

Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável Claudina 1 não pode ser considerada
com distribuição Normal (p = 0.0452) – entretanto a fuga de normalidade é
pequena.
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Os gráficos de boxplot acima mostram que não existem diferenças quanto à
expressão de Claudina 1 com entre topografia e classe.
Análise de Variância com Medidas Repetidas – Claudina 1

Efeito
Grupo
Topografia

pvalor
0.2270
0.3620

Não existem efeitos significativos associados a grupo (p = 0,2270) e a
topografia (p = 0,3620) quanto à média de claudina 1.
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Modelo de Equações de Estimação Generalizado (GEE) – distribuição Normal

Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
0,2261
-0,0157
0,0139
-0,0357

Err.Padrão
0,0318
0,0344
0,0450
0,0157

p
< 0.0001
0,6493
0,7571
0,0230

Não há diferença significativa entre na expressão de Claudina 1 entre classes
(p >= 0,7571). Há diferença na expressão de Claudina 1 entre topografia (p >=
0.0230)1. A média de Claudina 1 para um indivíduo normal no esôfago distal é
0,23±0,03. Um indivíduo DRNE apresenta um decréscimo de 0,02±0,03 e um
indivíduo EER apresenta um acréscimo de 0,01±0,05. A média para o esôfago
medial apresenta um decréscimo de 0,04±0,02 com relação ao distal.

Coeficiente
Intercepto
Medial

Estimativa
0,2259
-0,0357

Err.Padrão
0,0195
0,0157

p
< 0.0001
0,0230

A média de Claudina 1 para a medida distal é 0,23 [IC 95%: 0,19; 0,26] e a
média para a medida medial é 0,19 [IC 95%: 0,14; 0,24].

1

No modelo de Equações de Estimação Generalizadas (GEE) o efeito aparece, pois a
interferência causada pelas medidas repetidas é removida e, assim, sobra apenas o
efeito puro que não aparece nos Box-plots.
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Claudina 4

Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável Claudina 4 pode ser considerada
com distribuição Normal (p = 0.0579).
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Os gráficos de boxplot acima mostram que não existem diferenças quanto à
expressão de Claudina 4 com entre topografia e classe.
Análise de Variância com Medidas Repetidas – Claudina 4

Efeito
Grupo
Topografia

pvalor
0,0015
0,2270

Há diferença significativa entre grupos (p = 0,0015) apontada pela Análise de
Variância.
Modelo de Equações de Estimação Generalizado (GEE) – distribuição Normal
Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
0,2354
-0,0648
-0,1020
-0,0292

Err.Padrão
0,0205
0,0302
0,0258
0,0136

p
< 0,0001
0,0320
< 0,0001
0,0320
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Há diferenças significativas entre a expressão de Claudina 4 entre classes (p
<= 0,0320) e entre topografia (p = 0,0320). A média no esôfago distal de
Claudina 4 para um indivíduo normal no é 0,24±0,02. Um indivíduo DRNE
apresenta um decréscimo de 0,06±0,03 e um indivíduo EER apresenta um
decréscimo de 0,10±0,03. A média para o esôfago medial apresenta um
decréscimo de 0,03±0,01 com relação ao distal.

57

CD20

Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável CD20 não pode ser considerada com
distribuição Normal (p < 0.0001). Desta forma não se aplica a Análise de
Variância.
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Nesta variável foram observados 89% de valores iguais a zero – foi ajustado
um modelo Gamma para modelar a média da expressão de CD20 por classe e
topografia.

Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
0,1145
-0,0597
-0,0779
-0,0005

Err.Padrão
0,0361
0,0371
0,0369
0,0042

p
0,0015
0,1073
0,0345
0,9058

Não há diferenças significativas na expressão de CD20 entre topografia (p =
0.9058) embora exista diferença entre as classes EER e Normal (p = 0,0345). O
inverso da média de CD20 para um indivíduo normal no esôfago distal é
0,12±0,04. Um indivíduo DRNE apresenta um decréscimo de 0,06±0,04 e um
indivíduo EER apresenta um decréscimo de 0,08±0,04 no inverso da média de
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CD20. O inverso da média para o esôfago medial é praticamente igual à média
correspondente para o esôfago distal.
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CD57

Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável CD57 não pode ser considerada com
distribuição Normal (p < 0.0001). Desta forma não se aplica a Análise de
Variância.
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Os gráficos de boxplot acima mostram que não existem diferenças quanto à
expressão de CD57 com entre topografia e classe.

Modelo de Equações de Estimação Generalizado (GEE) – distribuição Gamma

Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
1,1210
0,3640
-0,5080
0,2750

Err.Padrão
0,5760
0,7350
0,5570
0,2870

p
0,0520
0,6200
0,3610
0,3380

Não há diferenças significativas entre na expressão de CD57 entre classe e
entre topografia (p >= 0.3610). O inverso da média de CD57 para um indivíduo
normal no esôfago distal é 1,12±0,05. Um indivíduo DRNE apresenta um
acréscimo de 0,36±0,74 e um indivíduo EER apresenta um decréscimo de
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0,50±0,56 no inverso da média de CD57. O inverso da média para o esôfago
medial apresenta um acréscimo de 0,28±0,29 com relação ao distal.
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COX2

Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável COX2 pode ser considerada com
distribuição Normal (p = 0.0015).
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Os gráficos de boxplot acima mostram que não existem diferenças quanto à
expressão de COX2 com entre topografia e classe. Apesar de que a mediana
de COX2 para a classe EER está praticamente igual ao ponto de corte em 75%
das demais classes.

Modelo de Equações de Estimação Generalizado (GEE) – distribuição Gamma

Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
3,4150
1,2700
0,1620
0,5570

Err.Padrão
0,6840
0,9050
0,6850
0,5650

p
< 0.0001
0,1600
0,8100
0,3200

Não há diferenças na expressão de COX2 quanto a a classe (p >= 0.1600) e
quanto à topografia (p = 0,3200). O inverso da média de COX2 para um
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indivíduo normal no esôfago distal é 3,42±0,68. Um indivíduo DRNE apresenta
um acréscimo de 1,27±0,91 e um indivíduo EER apresenta um acréscimo de
0,16±0,69 no inverso da média de COX2. A média para o esôfago medial
apresenta um acréscimo de 0,56±0,57 com relação ao distal.
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CD45
Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável CD45 pode ser considerada com
distribuição Normal (p = 0.5393).
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Os gráficos de boxplot acima mostram que não existem diferenças quanto à
expressão de CD45 com entre topografia e classe.

Análise de Variância com Medidas Repetidas – CD45
Efeito

p-valor

Grupo
Topografia

0,6546
0,8384

Não existem efeitos significativos associados nem a grupo (p = 0,6546) a
topografia (p = 0,8384).
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Modelo de Equações de Estimação Generalizado (GEE) – distribuição Normal

Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
26,6570
-3,7330
-0,3490
-0,5760

Err.Padrão
2,6170
3,4080
4,3990
2,1680

p
< 0.0001
0,2700
0,9400
0,7900

Não há diferenças significativas entre na expressão de CD45 entre classe e
entre topografia (p >= 0.2700). A média de CD45 para um indivíduo normal no
esôfago distal é 26,66±2,62. Um indivíduo DRNE apresenta um decréscimo de
3,73±3,41 e um indivíduo EER apresenta um acréscimo de 0,35±4,40 na média
de CD45. A média para o esôfago medial apresenta um decréscimo de
0,57±2,17 com relação ao distal.
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CD3

Pelo teste Kolmogorov-Smirnov a variável CD3 não pode ser considerada com
distribuição Normal (p = 0.1439).
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Os gráficos de boxplot acima mostram que não existem diferenças quanto à
expressão de CD3 com entre topografia e classe. Apesar de que a mediana de
CD3 para a classe EER está acima (ou igual) ao ponto de corte em 75% das
demais classes.

Análise de Variância com Medidas Repetidas – CD3

Efeito

p-valor

Grupo

0,0096

Topografia

0,5413
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Não existe efeito significativos associados a topografia (p = 0,5413). Se observa
um efeito relacionado à diferença entre grupos (p = 0,0096) referente à média
de CD 3.

Modelo de Equações de Estimação Generalizado (GEE) – distribuição Normal
Coeficiente
Intercepto
DRNE
EER
Medial

Estimativa
21,3100
2,6400
11,1500
-1,8600

Err.Padrão
3,4400
3,6900
4,7800
2,6100

p
< 0.0001
0,4740
0,0200
0,4760

Há diferenças significativas entre a expressão de CD3 apenas entre as classes
EER e Normal (p = 0.0200). A média de CD3 para um indivíduo normal no
esôfago distal é 21,31±3,44. Um indivíduo DRNE apresenta um acréscimo de
2,64±3,69 e um indivíduo EER apresenta um acréscimo de 11,15±4,78. A
média para o esôfago medial apresenta um decréscimo de 1,86±2,61 com
relação ao distal.
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Resumo das variáveis
Variável
Claudina 1

Classe
NORMAL
DRNE
EER

Claudina 4

CD20

CD57

COX2

CD45

CD3

Média
0,2082
0,2092
0,2222

Erro Padrão
0,0241
0,0181
0,0259

NORMAL
DRNE
EER
NORMAL
DRNE
EER
NORMAL
DRNE
EER

0,2208
0,1560
0,1180
8,7371
18,3936
27,4884
0,7875
0,6194
1,4124

0,0164
0,0187
0,0143
1,9991
2,0240
3,4911
0,2969
0,2046
0,2692

NORMAL
DRNE
EER
NORMAL
DRNE
EER
NORMAL
DRNE
EER

0,2721
0,2024
0,2606
26,3692
22,6360
26,0200
20,3812
23,0218
31,5266

0,0425
0,0260
0,0225
2,0953
2,0670
3,0203
2,6179
1,9967
3,1315
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Resumo das variáveis

Variável
Claudina 1

Claudina 4

CD20

CD57

COX2

CD45

CD3

Topografia

Média

Erro Padrão

Distal

0,2251

0,0191

Medial

0,2012

0,0183

Distal

0,1805

0,0150

Medial

0,1513

0,0135

Distal

17,9849

2,0824

Medial

18,1787

2,4690

Distal

1,0696

0,2528

Medial

0,8059

0,1698

Distal

0,2632

0,0289

Medial

0,2284

0,0233

Distal

25,3145

1,6848

Medial

24,7382

2,2438

Distal

25,8462

2,2967

Medial

23,9859

2,1028
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Resumo das variáveis
Variável
Claudina 1

Classe
NORMAL
DRNE
EER

Claudina 4

NORMAL
DRNE
EER

CD20

NORMAL

DRNE
EER
CD57

NORMAL
DRNE
EER

COX2

NORMAL
DRNE
EER

CD45

NORMAL
DRNE
EER

CD3

NORMAL
DRNE
EER

Topografia
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial
Distal
Medial

Média
0,2415
0,1750
0,2020
0,2164
0,2312
0,2132
0,2375
0,2046
0,1632
0,1488
0,1392
0,0984
7,6588
9,8154
20,6524
16,1348
26,0564
28,9204
1,2731
0,3019
0,7088
0,5300
1,2188
1,6060
0,3012
0,2431
0,1992
0,2056
0,2852
0,2360
27,5962
25,1423
23,5480
21,7240
24,7080
27,3320
20,4708
20,2915
24,8972
21,1464
32,3856
30,6676

Erro Padrão
0,0375
0,0297
0,0187
0,0314
0,0394
0,0344
0,0213
0,0250
0,0310
0,0215
0,0213
0,0186
2,4697
3,1802
3,1420
2,5357
4,1333
5,7019
0,5689
0,1311
0,3750
0,1721
0,3283
0,4300
0,0713
0,0472
0,0259
0,0452
0,0367
0,0258
2,7571
3,1837
3,0829
2,8059
2,9661
5,3206
3,6527
3,8234
3,0766
2,5535
4,8084
4,1063

75

7. DISCUSSÃO

Na doença do refluxo não erosiva (DRNE), os pacientes, em sua
maioria, não apresentam alterações de mucosa visualizadas à endoscopia. Em
contraste, pacientes com doença do refluxo erosiva (DRE) e esôfago de Barrett
(EB), obviamente mostram injúria da mucosa esofágica. Somente 50% dos
pacientes com DRNE apresentam exposição esofágica ácida patológica
detectada na pHmetria prolongada. Pacientes com DRNE com exposição ácida
fisiológica e com sintomatologia relacionada ao tempo do refluxo são
considerados portadores de esôfago hipersensível, enquanto pacientes que não
apresentem correlação sintoma-refluxo são considerados portadores de dor
funcional (Long e Orlando, 2007).
Para entender o mecanismo de injúria da mucosa esofágica, os fatores
pró-inflamatórios (citocinas inflamatórias, leucócitos e estresse oxidativo) são de
particular importância, quer por estarem envolvidos na DRGE e na DRNE, quer
por explicar em nível molecular o processo inflamatório (Yoshida, 2007).
Uma alteração na expressão das proteínas de junção celular (moléculas
de adesão) tem importante papel na patogênese de algumas doenças, visto que
esta fina junção intercelular é responsável pela ligação epitelial.
Nos estudos de Asaoka et al. 2005 e de Miwa et al. 2006, ambos
reproduzindo um modelo de esofagite por refluxo em roedores, a expressão e
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localização das proteínas juncionais foram diferentes entre os controles normais
e naqueles com modelo de esofagite.
No modelo de Asaoka (2005), a expressão da claudina 3 na mucosa
esofágica estava diminuída, enquanto que a claudina 1 tinha sua expressão
aumentada. Com estes dados, os autores sugeriram que as alterações nestas
proteínas

podem

aumentar

a

permeabilidade

do

epitélio

esofágico,

enfraquecendo os mecanismos de defesa.
No modelo de Miwa (2004), os resultados demonstram que vários tipos
de proteinas juncionais foram expressos diferentemente nos segmentos
esofágicos, e que sua expressão se altera de acordo com o desenvolvimento da
esofagite de refluxo. No entanto, neste estudo os autores não diferenciam quais
moléculas de adesão estão aumentadas ou diminuídas, nem tampouco
especificam em qual modelo de esofagite por refluxo (erosiva ou não erosiva), as
alterações ocorrem.
Comparando esta cauística com os dados encontrados na literatura
verificamos que os resultados são semelhantes. No presente estudo foi
verificado aumento da expressão das proteínas juncionais, claudina 1 e claudina
4, no modelo de esofagite não erosiva por refluxo e ausência da expressão da
claudina 3. Ainda, é relevante comentar que em neste modelo de esofagite por
refluxo erosiva, a expressão das claudinas 1 e 4 se mostrou diminuída, de modo
semelhante ao que se observou no epitélio escamoso esofágico dos controles
normais. Este achado nos permite sugerir que na progressão do epitélio
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escamoso esofágico normal para a esofagite por refluxo não erosiva, as
moléculas de adesão aumentam sua expressão por estímulo inflamatório inicial.
Na evolução para a forma erosiva da esofagite por refluxo, devido a agressão
inflamatória tornar-se mais intensa e crônica ao epitélio escamoso esofágico,
esgota-se sua capacidade de resposta, e a expressão das moléculas de adesão
volta a diminuir aos níveis do epitélio escamoso normal.
Em 2006, Vallbohemer et al, estudando a expressão gênica da Cox-2 em
DRGE, demonstraram que o aumento de sua expressão seria maior, quanto
mais intenso o processo inflamatório. Neste estudo, quando havia injúria da
mucosa esofágica em forma de esofagite erosiva e barretização da mucosa
esofágica, a expressão da Cox-2 estava presente. Tal achado sugere que o
aumento da Cox-2 pode servir como marcador molecular de DRGE.
No presente estudo, a expressão desta enzima (Cox-2) foi encontrada
nos pacientes que apresentavam esofagite erosiva, enquanto naqueles com
doença não erosiva a sua expressão foi similar à expressão encontrada na
mucosa esofágica do grupo controle normal.
No modelo de esofagite erosiva em animais, realizado por Hayakawa et
al., em 2005, a expressão da Cox-2 foi significativamente maior na fase crônica
da esofagite erosiva.
Recentemente tem sido demonstrado que as citocinas inflamatórias,
incluindos quimiocinas, representam importante papel nas modificações
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inflamatórias induzidas precocemente nos pacientes com DRGE. No estudo de
Alberts et al. 2004, foi demonstrado que estas quimiocinas atuam como agentes
quimiotáticos no processo inflamatório. Este autor observou aumento da
população de linfócitos no tecido afetado.
Butt et al. (2002) verificaram, em seu estudo sobre esofagite de refluxo,
uma infiltração de linfócitos CD3, CD4, CD8 e CD25 dentro da camada basal e
das papilas, em comparação com controles.
O presente estudo não evidencia aumento da população geral de
linfócitos, na população de linfócitos T e também na população de linfócitos NK,
quer no modelo de esofagite erosiva quer no modelo de esofagite não erosiva.
Em relação à população de linfócitos B, não foi observado aumento na
esofagite erosiva e não erosiva. Entretanto, no epitélio escamoso do esôfago
normal a população de linfócitos B é insiginificante.
.

79

8. CONCLUSÕES

1.

As claudinas 1 e 4 aumentam sua expressão durante o estímulo

inflamatório inicial, entretanto a medida que a agressão se torna crônica esgotase a capacidade de resposta e a expressão destas moléculas de adesão
diminuem voltando aos níveis do epitélio escamoso normal.
2.

No contexto da esofagite por refluxo gastroesofágico, neste estudo, não

foi encontrado papel para a molécula de adesão claudina 3.
3.

Em relação à Cox-2, o estudo mostra aumento de sua expressão na

forma erosiva da doença.
4.

Em relação à população de linfócitos, não foi detectada diferença

significativa.
5.

Neste estudo não houve diferença entre os resultados das amostras do

esôfago médio quando comparadas ao esîofago distal em relação à expressão
das moléculas de adesão.
6.

Em relação à expressão da Cox-2, não foi detectada diferenças entre as

amostras dos segmentos medial e distal.
7.

Na esofagite por DRGE, não foi detectada diferenças significativas entre

as populações intra-epiteliais de linfócitos, seja no número total, seja no de
linfócitos T, seja no de linfócitos NK entre os ter grupos avaliados.
8.

O número de linfócitos B na população linfocitária intra-epitelial

esofágica é insignificante, quer na normalidade, quer na esofagite por DRGE.
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