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RESUMO
Schmitz MK. Participação do CRH e hormônios da pró-opiomelanocortina
(POMC) no lúpus eritematoso sistêmico com envolvimento cutâneo [tese].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
Introdução: A ativação do eixo hormônio liberador de corticotropina (CRH) e
da pró-opiomelanocortina (POMC) leva a produção de vários derivados
bioativos que incluem o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e o hormônio
estimulador de melanócito  (-MSH). Estudos avaliando a participação
desse eixo no lúpus eritematoso sistêmico (LES) são escassos,
particularmente no envolvimento cutâneo da doença. Objetivo: Avaliar a
participação do CRH e das melanocortinas (MCs) na fisiopatologia do lúpus
eritematoso sistêmico com envolvimento cutâneo. Métodos: Dezessete
pacientes com LES com envolvimento cutâneo foram avaliados clinicamente
e biópsias da pele afetada e não afetada e do sangue periférico foram
obtidas. Dezessete indivíduos saudáveis foram pareados por idade e
gênero. Os fragmentos de pele foram submetidos à análise imunohistoquímica para avaliação da expressão de CRH, ACTH, -MSH, e
receptor de melanocortina tipo 1 (MC-1R). Os níveis séricos de -MSH, IL-1,
IL-1ra, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17, TNF-, e IFN- foram determinados pelo
método Multiplex. Resultados: A pele afetada de pacientes com LES
apresentaram maior expressão CRH na derme profunda quando comparada
à pele não afetada dos mesmos doentes e a pele saudável dos controles (p
= 0,024). Níveis séricos de -MSH foram similares entre LES e controles.
Dentre as citocinas avaliadas, IFN-, TNF- e IL-6 foram mais elevadas nos
pacientes com LES em relação aos controles (p = 0,041, p = 0,001 e p =
0,049, respectivamente). Embora não significativamente, os níveis de IL-17
também foram mais altos nos pacientes (p = 0,099). A expressão tecidual de
ACTH, cortisol, -MSH e seu receptor MC-1R foram semelhantes entre os
pacientes e controles. Conclusões: Nossos resultados mostram, pela
primeira vez a participação do eixo CRH-POMC na patogênese das lesões
cutâneas do LES.
Descritores: Alfa-MSH. Hormônio liberador de corticotropina. Hormônio
adrenocorticotrófico. Citocinas. Lúpus eritematoso sistêmico.
Pele.

SUMMARY
Schmitz MK. CRH and pro-opiomelanocortin (POMC) participation in
systemic lupus erythematosus with skin involvement [thesis]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
Introduction:
Corticotropin-releasing
hormone
(CRH)
and
proopiomelanocortin (POMC) axis activation leads to the production of several
bioactive hormones including adrenocorticotrophic hormone (ACTH) and the
neuropeptide α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH). There are scarce
data regarding their role in systemic lupus erythematosus (SLE) particularly
in cutaneous involvement of this disease. Objective: To evaluate the role of
CRH and melanocortins (MCs) in the pathophysiology of systemic lupus
erythematosus with skin involvement. Methods: Seventeen patients with
SLE with skin involvement were evaluated clinically and biopsies of affected
and unaffected skin and peripheral blood were obtained. Seventeen healthy
subjects were matched for age and gender. The skin fragments were
subjected to immunohistochemical analysis for the expression of CRH,
ACTH, α-MSH and melanocortin receptor type 1 (MC-1R). Serum levels of αMSH, IL-1, IL-1ra, IL-6, IL-10, IL-12p70, IL-17, TNF-α and IFN-y were
determined by multiplex. Results: The affected skin of SLE patients exhibited
greater CRH expression in the deep dermis compared to unaffected skin of
the same patients and the control’s healthy skin (p = 0.024). α-MSH were
similar between SLE and controls. Among the evaluated cytokines, IFN-y,
TNF-α and IL-6 were significantly higher in SLE patients compared to
controls (p = 0.041, p = 0.001 and p = 0.049, respectively). Although not
significant, levels of IL-17 were also higher in patients (p = 0.099). Tissue
expression of ACTH, cortisol, α-MSH and its receptor MC-1R were similar
between patients and controls. Conclusions: Our results show for the first
time the involvement of CRH-POMC axis in the pathogenesis of SLE
cutaneous lesions through interactions between the brain-skin axis.
Descriptors:

Alpha-MSH. Corticotropin-releasing hormone. Adrenocorticotrophic
hormone. Cytokines. Systemic lupus erythematosus. Skin.
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Entre

as doenças que

apresentam

manifestações sistêmicas

inflamatórias salienta-se o lúpus eritematoso sistêmico (LES), doença
autoimune que pode envolver diversos órgãos (pele, articulações, coração,
pulmões, sangue, rins e cérebro) e cujo início pode se dar de maneira aguda
ou insidiosa, com posteriores manifestações clínicas polimórficas 1,2.
Sua

etiologia é

multifatorial e fatores genéticos,

hormonais,

imunológicos e ambientais, como luz ultravioleta e medicamentos, podem
contribuir para a exacerbação dos sintomas3 (Figura1).

Figura 1 - Patogênese do lúpus eritematoso sistêmico. Painel a, fatores genéticos,
ambientais, hormonais, epigenética, e fatores imunorregulatórios que
podem atuar sequencialmente ou simultaneamente sobre o sistema
imunológico. Painel b, fatores patogênicos, produção de autoanticorpos,
complexos imunes, células e citocinas inflamatórias que podem iniciar e
3
amplificar a inflamação e lesão [Adaptado de Tsokos ]
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A

doença

é

predominantemente

presente

em

mulheres,

especialmente na segunda década de vida, mas também pode ocorrer em
crianças e em pessoas mais velhas2.
Dentre as manifestações prevalentes durante todo o curso da doença
lúpica, as cutâneas estão presentes em 85% dos pacientes enquanto as
anormalidades musculoesqueléticas em aproximadamente 95%2.
O diagnóstico do LES baseia-se numa combinação de características
clínicas e alterações laboratoriais (Quadro 1). Para o diagnóstico, pelo
menos quatro dos 11 fatores apresentados devem estar presentes no
momento do atendimento médico ou relatados durante a anamnese do
paciente4.

Quadro 1 - Critérios do American College of Rheumatology (ACR) para
diagnóstico e classificação do LES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eritema malar
Erupção discoide
Fotossensibilidade
Úlceras orais
Artrite
Serosite

7.

Alterações renais

8.

Alterações neurológicas

9.

Alterações hematológicas

10. Alterações imunológicas

11. Anticorpo

a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

Pleurite
Pericardite
Proteinúria acima de 0,5 g/24 h
Cilindros celulares:
Convulsões
Psicoses
Anemia hemolítica
Leucopenia
Linfopenia
Trombocitopenia
Anticorpo anti-DNA
Anticorpo anti-Sm
Anticorpo anti-fosfolípide
FAN em valores elevados
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A condição lúpica tem em comum uma resposta imune direcionada
contra antígenos próprios, que parecem ocorrer por meio de vias de
transdução de sinal mediadas por receptores de células T (TCR). A célula
apresentadora

liga

o

antígeno

a

um

complexo

principal

de

histocompatibilidade (MHC). Este complexo interage com o TCR. Duas
interações alternativas podem ocorrer: B7 com CD28, que é estimulante, e
B7 com CTLA-4, inibitória. Se o sinal positivo dominar, a célula T é ativada,
levando a liberação de citocinas e inflamação5.
Embora a fisiopatologia do LES não esteja completamente elucidada,
acredita-se que as células B atuem como células apresentadoras de
antígeno, por meio de uma coestimulação via interação entre CD40 e CD40
ligante. Esta interação estimula as células T a produzirem uma série de
citocinas que agem nas células B promovendo a formação de anticorpos 5
(Figura 2).

5

Figura 2 - Interação celular da célula B e T [Adaptado de Rahman ]
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Várias citocinas têm sido relacionadas com a patogênese do LES 6.
Elas apresentam um papel importante na diferenciação, maturação e
ativação de várias células imunes e estão envolvidas direta e indiretamente
na inflamação tecidual6. Citocinas inflamatórias, como o interferon (IFN) tipo
I e II e interleucina (IL)-6, IL-1 e fator de necrose tumoral- (TNF-), assim
como as citocinas imunomodulatórias, são importantes na sua fisiopatologia.
Além destas, IL-21 e IL-17 foram recentemente identificadas como muito
relevantes no mecanismo de autoimunidade7.
O TNF- é uma das mais importantes citocinas pró-inflamatórias com
funções pleiotrópicas. Ele regula a diferenciação celular, proliferação e
morte, agindo também na inflamação, resposta inata e adaptativa e
desenvolvimento tecidual. Vários tipos de células incluindo os queratinócitos
produzem TNF-. O TNF- está ainda implicado na patogênese de doenças
autoimunes graves como artrite reumatoide inflamatória, doença inflamatória
intestinal e esclerose múltipla6.
O IFN- exerce um importante papel na imunidade celular, sendo
também envolvido na ativação macrofágica, inflamação, defesa do
hospedeiro contra patógenos intracelulares, resposta T helper (Th) 1 e
vigilância. Esta citocina exerce uma função regulatória para limitar o dano
tecidual associado com inflamação e modular a diferenciação de células
T helper e células T regulatórias6. O IFN- pode promover aumento ou
supressão da autoimunidade. Esta citocina é produzida pelas células NK
durante o início da resposta imune, e por células Th1 ativadas durante a
resposta imune adaptativa6. Na literatura, alguns estudos demonstram
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relação entre IFN- e atividade de doença e uma correlação entre a
expressão de IFN- e gravidade de nefrite lúpica. O IFN- pode ter um efeito
patogênico na nefrite lúpica decorrente do aumento da atividade das células
B e da secreção de autoanticorpos que leva a um dano tecidual mediado por
imunocomplexo6,7. Adicionalmente, o IFN- pode levar a inflamação local
pela ativação de monócitos e macrófagos. Outros estudos, de forma
contraditória, mostraram níveis de IFN- diminuídos na nefrite lúpica7. Pouco
se sabe sobre o comportamento do IFN- nos pacientes com LES em
atividade cutânea. Aumento dos níveis de expressão de RNAm de IFN-
foram

detectadas

em

lesões

de

pele

lúpus-like

ou

induzidas

experimentalmente em camundongos8.
A IL-6 é uma citocina pró-inflamatória que exerce efeitos pleiotrópicos
em numerosos tipos de células9. Ela estimula a produção de proteínas de
fase aguda durante a inflamação e afeta respostas imunes variadas por meio
da indução, diferenciação e maturação de células B, secreção de
imunoglobulina (Ig) e diferenciação de células T citotóxicas10. Em pacientes
com LES, níveis elevados de IL-6 foram observados e correlacionados com
atividade de doença11. Células B e monócitos de pacientes lúpicos
produzem grande quantidade de IL-612. A habilidade da IL-6 em estimular a
diferenciação de células B pode contribuir para a patologia do LES. A
irradiação de luz ultravioleta aumenta a expressão de RNAm nos níveis de
IL-6 na pele, assim como IL-1 e TNF-6. A IL-6 é produzida em muitos tipos
de células, como monócitos, fibroblastos, células endoteliais13. Pacientes
com LES em atividade têm um aumento dos níveis plasmáticos de IL-6 que,
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em alguns estudos correlacionam-se com atividade de doença ou níveis de
anti-DNA11,14. Níveis elevados de IL-6 estão associados com hiperatividade
de células B e produção de autoanticorpos14. Adicionalmente aos efeitos
sistêmicos, a IL-6 tem um papel na inflamação local, como por exemplo, na
nefrite lúpica, onde acredita-se estar envolvida na proliferação de células
mesangiais, um dos marcadores da nefrite lúpica proliferativa10. Pacientes
com nefrite lúpica ativa mostraram secreção urinária elevada de IL-615, além
disso, a expressão de IL-6 é aumentada ao longo dos tecidos tubulares e
glomerulares nos rins de pacientes com nefrite lúpica in situ16. A IL-6
encontra-se aumentada durante as complicações cardiopulmonares do
LES17. Pacientes com síndromes neuropsiquiátricas mostraram elevações
dos níveis de IL-6 no fluido cérebro espinhal18. Investigações recentes
também indicam o envolvimento da IL-6 do dano articular em pacientes com
LES7,19.
A IL-17 é produzida por alguns tipos de células T incluindo células
T helper (células T CD4+), células T citotóxicas (Células T CD8+), células T
CD4-CD8-CD3+, células T gama-delta, células natural killer (NK) e
neutrófilos7,20,21. Um novo subtipo de células T CD4+, que preferencialmente
produz IL-17, mas não IL-4 ou IFN-γ é denominado células Th17. Além da
IL-17a e IL-17f estas células produzem IL-22 e IL-21. Fatores importantes de
diferenciação das células Th17 incluem IL-6, IL-21 e IL-1β, juntos com TGFβ22. Além disso, as células Th17 estão envolvidas na resposta imune contra
bactérias, como Citrobacter, Klebsiella pneumoniae, e Borrelia burgdoerferi e
contra fungos como Candida albicans7,23. Além dessas funções de proteção,
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a IL-17 contribui para a inflamação tecidual e dano ao órgão em doenças
autoimunes por desencadeamento de inflamação crônica 7,20. Os receptores
de IL-17 são difusamente expressos não apenas em células imunes, mas
também em células epiteliais e endoteliais. A IL-17 também induz a secreção
de muitas proteínas pró-inflamatórias, entre elas, a prostaglandina E2, o GMCSF, bem como outras citocinas que induzem a um feedback positivo,
levando a produção de mais IL-17, assim como IL-6, IL1-B e IL-2124.
Recentes estudos mostraram evidências que IL-17 sozinha ou com um
sinergismo para o BAFF também promovem diferenciação de células β e
produção de autoanticorpos25,26. Pacientes com LES apresentam níveis
aumentados de IL177. Porcentagens aumentadas de células produtoras de
IL-17 e níveis plasmáticos elevados de IL-17 correlacionam-se com atividade
de doença7,27. Assim, além das ações pró-inflamatórias, a IL-17 tem um
importante papel na defesa do hospedeiro contra patógenos extracelulares,
e também promove doença inflamatória nas doenças autoimunes. As células
Th17, um novo subtipo de células Th, foram recentemente identificadas
como o principal sítio da IL-17. O envolvimento de Th17 e IL-17 no LES tem
sido especulado em modelos murinos e em humanos. Uma população
substancial de células T infiltrativas nas lesões cutâneas de pacientes com
LES foram positivas para IL-176.
A IL-10 é uma importante citocina anti-inflamatória produzida por
diversas células imunes incluindo células B e células T CD4+regulatórias. A
função supressora da IL-10 envolve a inativação de macrófagos e células
dentríticas e efeitos supressores diretos nas células Th1. Ela ainda promove
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a sobrevivência, proliferação e diferenciação de células B. Em muitos
estudos, pacientes com LES exibiram um aumento dos níveis séricos de IL-10
e houve uma correlação positiva entre IL-10 sérica e atividade de
doença28,29.
A presença de autoanticorpos é uma importante característica do LES
e frequentemente um fator que auxilia em seu diagnóstico. Autoanticorpos
contra antígenos nucleares e citoplasmáticos ocorrem com surpreendente
variedade no LES, sendo que quase 100% dos pacientes em atividade
apresentam fatores antinucleares e citoplasmáticos (FAN). No LES ocorre
uma

produção

anormal

de

um

amplo

grupo

heterogêneo

de

autoanticorpos30. Entre ele podemos destacar o anti-DNA, anti-Sm, antiRNP, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La e anti-P30. O anti-DNA de dupla hélice está
presente em aproximadamente 70% de pacientes com LES e é altamente
específico para a doença. Ele se correlaciona com atividade da doença e
pode desaparecer quando a doença entra em remissão. Os anticorpos antiSm são também altamente específicos para o LES, mas encontram-se
presentes em apenas 25% dos pacientes. Ao contrário dos anticorpos antiDNA, os anticorpos anti-Sm estão presentes por todo o curso da doença.
Outros anticorpos, tais como anti-La e anti-Ro são encontradas em
pacientes com LES e Síndrome de Sjögren2. O anti-SSA/Ro geralmente
associado a fotossensibilidade é encontrado com relativa frequência nos
pacientes com lúpus cutâneo subagudo (LECS)31. O antígeno SSA/Ro52 é
superexpresso em lesões espontâneas de lúpus eritematoso cutâneo (LEC)
ou induzidas experimentalmente por raios UV. Acredita-se que os anticorpos
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circulantes anti-SSA/Ro e anti-SSB/La ligam-se a esses antígenos e possam
causar exacerbação do LECS e LES após exposição a luz solar 31-33.
Recentes estudos sugerem que o anti-SSA/Ro52 tenha um papel regulatório
na inflamação33. O antígeno SSA/Ro é um importante regulador negativo da
produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo TNF-α, IFN-, IFN- e
IL-1234.
Anormalidades hematológicas podem estar presentes numa grande
parcela dos pacientes com LES com doença ativa. É comum observarmos
presença de anemia normocítica normocrômica. Leucopenia leve a
moderada está presente em cera de 17% dos pacientes. A linfopenia
também

costuma

estar

presente

durante

a

atividade

da

doença.

Trombocitopenia leve pode ser encontrada em aproximadamente um terço
dos pacientes, mas uma contagem de plaquetas inferior a 100.000/mm 3
costuma ser vista em apenas 5% dos casos. A taxa de sedimentação de
eritrócitos é elevada em quase todos os pacientes com LES e normalmente
cai para níveis normais quando a doença torna-se inativa. Níveis de proteína
C-reativa podem estar elevados durante a doença em atividade e em
pacientes infectados2.
Dentre os marcadores séricos, C3 e C4 estão frequentemente baixos
durante os períodos de atividade e doença e tendem a retornar aos seus
níveis normais durante a remissão da doença2.
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1.1 Neuroimunoendocrinologia
Neuroimunoendocrinologia é o estudo das interações moleculares,
celulares e fisiológicas entre os sistemas nervoso, imune e endócrino 35. Essa
área do conhecimento foi bastante reconhecida após o Nobel de 1949,
quando Hench et al.36 demonstraram os efeitos anti-inflamatórios da
cortisona e do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) na artrite reumatoide
(AR). Atualmente sabe-se que um grande número de neuropeptídeos e seus
receptores são compartilhados entre esses três sistemas, sugerindo a
participação do sistema nervoso central (SNC), como imunomodulador de
diferentes condições patológicas37,38.

1.2 Melanocortinas e o Eixo Neuroimonoendócrino
O sistema de melanocortinas representa uma das maiores classes de
neuropeptídeos característicos da pele humana. As melanocortinas (MCs) estão
envolvidas na regulação de alguns processos incluindo a resposta inflamatória.
As melanocortinas são derivadas da pró-opiomelancortina (POMC)39. A
ativação do eixo hormônio liberador de corticotropina (CRH)-POMC inicia com a
produção hipotalâmica do neuropeptídeo que, na hipófise anterior, ativa o
receptor tipo I do CRH, levando a produção de derivados da POMC como
ACTH, hormônio estimulador de melanócito α (α-MSH) e β-endorfinas40.
Apesar do sítio principal da produção dos peptídeos ser na hipófise, o
α-MSH e o ACTH são também produzidos, em condições específicas como
o estresse41, em outros sítios que incluem a pele. Queratinócitos e
melanócitos são os maiores produtores desses peptídeos 42 cujos efeitos são
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mediados através da ligação com um dos cinco receptores das
melanocortinas (MC-1R-MC-5R)43. É importante salientar que a síntese na
epiderme tem sua exposição regulada pelos raios ultravioleta (UV)43,44.

1.3 A Pele Como Um Órgão Neuroendócrino
Por mais de uma década evidências foram se acumulando, de que a
resposta endócrina ao estresse não era necessariamente decorrente do
controle do SNC, mas também poderia ocorrer nos tecidos periféricos fora
do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) clássico39. Dessa forma, a pele
humana seria um sítio interessante para o estudo das melanocortinas 45.
Sabe-se que a pele é continuamente exposta a muitos fatores hostis sejam
eles comportamentais, químicos e biológicos46. Em parte, como um
mecanismo

de

defesa,

as

células

da

pele

produzem

hormônios

neurotransmissores, neuropeptídeos e expressam receptores funcionais 41,47.
Slominski, um estudioso do assunto, propôs que o próprio estresse da pele
poderia ativar o eixo HPA clássico48-50. Os raios UV atingiriam a pele e
ativariam receptores sensoriais estimulando a produção de mensageiros
humorais. Esses sinais seriam liberados por rotas ascendentes para o
cérebro. Alternativamente, os fatores cutâneos poderiam atravessar esse
eixo e entrar na glândula adrenal diretamente através da circulação 50.
Assim, em resposta a estímulos nocivos, o sistema neuroendócrino da
pele responde de forma progressiva. No caso de estímulos de grande
magnitude, os sinais gerados viajam através de vias humorais ou neurais para
atingir o sistema nervoso central, sistema imune e outros órgãos (Figura 3).
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50

Figura 3 - Efeitos do sistema neuroendócrino na pele [Adaptado de Slominski ]

Dessa forma, a pele poderia expressar um eixo similar ao hipotálamohipófise-adrenal clássico, que funcionaria como um sistema de defesa
cutâneo, operando na coordenação e execução das respostas ao estresse
local, além de sua função normal de preservação da homeostase corporal51.

1.4 O papel do CRH, -MSH e MC-R
Além do hipotálamo, o CRH pode ser encontrado na glândula adrenal,
gônadas, placenta, trato gastrointestinal e pele41,52. O hormônio liberador de
corticotropina tecidual parece ser capaz de controlar várias funções da pele,
agindo como uma molécula pró-inflamatória ativando o fator nuclear kappa beta
(NFkβ)53. De fato, o CRH afeta a produção de citocinas em queratinócitos
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humanos estimulando a secreção de interleucina-6 (IL-6) e IL-1154.
O hormônio liberador de corticotropina é o maior regulador do eixo
HPA em resposta ao estresse, com importante atividade pró-inflamatória
sobre a pele55. Ele estimula o CRHR que induz a secreção de peptídeos
como ACTH, melanotrofinas, lipotrofinas e endorfinas51. A pele normal
humana expressa o gene da POMC e contém a transcrição de ambos CRH
e CRHRs. De fato, um equivalente do eixo central HPA é ativado na pele em
reposta ao estresse. Considerando o papel do CRH na etiologia das
doenças inflamatórias da pele, este hormônio se mostrou altamente
expresso na acne vulgar53 e na pele de pacientes com psoríase autoimune56.
A expressão do CRH na pele de pacientes com psoríase está aumentada na
epiderme e anexos da pele56. Adicionalmente, em outro estudo com
psoríase, o CRH se mostrou expresso não apenas na epiderme, mas
também na vasculatura dérmica57, enquanto a expressão de ACTH e α-MSH
não se alterou.
Contrabalançado o efeito do CRH, os estudos com α-MSH apontam o
neuropeptídeo como uma potente proteína anti-inflamatória com relevante
papel na resposta inata58. Nos queratinócitos, a ligação do α-MSH ao
receptor de melanocortina (MC-R) leva a inibição da produção de algumas
citocinas pró-inflamatórias incluindo IL-1β, IL-1α, IL-6, assim como IL-8, IFN-γ
e TNF-α59-61. Além disso, o α-MSH aumenta a expressão de IL-10 nos
queratinócitos humanos, células B e T, macrófagos, monócitos e células
mastocitárias62,63. Adicionalmente, o α-MSH media também a indução das
células T CD25+CD4+ (células Treg)64 que são importantes na modulação
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da autoimunidade e nas doenças de pele imunomoduladas. O neuropeptídeo
-MSH é também um mediador bem conhecido de pigmentação da pele. O
-MSH pode ser detectado em diversos tipos de células como os
melanócitos, queratinócitos, células epiteliais, células B, células natural killer
e outros subtipos de células T65,66. Apesar de originalmente ter sido
descoberto na hipófise e nomeado por seus efeitos na pigmentação, estudos
recentes revelaram que o -MSH interage com células imunes exercendo
atividades anti-inflamatórias, antimicrobianas e imunomodulatórias67-69.
Os efeitos biológicos do -MSH são mediados pela ligação de um dos
cinco receptores de melanocortinas, MC-1R ao MC-5R (Quadro 2), que
pertencem à subfamília da proteína G, acoplados a receptores com sete
domínios transmembrana44. O receptor de melanocortina ligado ao -MSH
leva a ativação da adenilato ciclase e a subsequente elevação dos níveis de
AMP

cíclico

intracelular70.

O

MC-1R

foi

o

primeiro

receptor

de

melanocortinas clonado a partir de melanócitos e mostrou ter um papel
crucial na pigmentação. Além disso, o MC-1R não é apenas expresso nos
melanócitos, mas é também detectável na maioria dos tipos de células não
melanocíticas como as células da mucosa do trato gastrointestinal, incluindo
macrófagos, monócitos, células dendríticas (DCs), células mastocitárias e
neutrófilos, sugerindo várias funções para esse receptor68,71,72.
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Quadro 2 - Receptores para melanocortinas e seus efeitos biológicos
Receptor

MC-1R

Principais locais de
expressão
SNC, melanócitos,
testículos, glândulas
epidérmicas, células
endoteliais, podócitos,
fibroblastos,
neutrófilos, células
dendríticas, monócitos,
linfócitos e macrófagos

Agonista e
afinidade

Efeito biológico

NDP-MSH >
α-MSH ≥ ACTH >
β-MSH > γ-MSH

Pigmentação, antipirético,
imunidade antimicrobiana,
respostas anti-inflamatória,
imunomodulação

Estereidogênese, proteção
óssea

MC-2R

Adipócitos, rins,
adrenais, osteoblastos

Somente ACTH

MC-3R

SNC, rins, placenta,
trato gastrointestinal,
pâncreas, linfócitos B,
macrófagos

NDP-MSH >
γ-MSH ≥ ACTH ≥
α/β-MSH

MC-4R

SNC, rins

Igual ao MC-1R

MC-5R

Rins, glândulas
exócrinas, linfonodos,
leucócitos, tecido
adiposo e muscular

Igual ao MC-1R

Homeostasia energética,
respostas anti-inflamatória e
imunomodulação,
comportamental
Homeostasia energética,
regulação do apetite,
antipirético e comportamento
sexual
Modulação de funções
exócrinas e imunomodulação

Além de melhorar a inflamação gastrointestinal, o -MSH demonstrou
reduzir respostas de hipersensibilidade na pele e inibir o desenvolvimento de
encefalomielite autoimune experimental ou inflamação alérgica, indicando
um papel na regulação das respostas imunes inflamatórias73-75. Entretanto,
os mecanismos de atividade anti-inflamatória e imunomodulatória do -MSH
ainda não foram completamente elucidados.
O -MSH é capaz de aumentar a liberação de IL-10 por monócitos e
diminuir a produção de óxido nítrico e citocinas pró-inflamatórias por
macrófagos.

Adicionalmente

o

neuropeptídeo

também

suprime

significativamente a expressão de CD86 e CD40 em monócitos e DCs76.
Num estudo recente realizado em 2012, foi demonstrado que o -MSH é
capaz de induzir DCs tolerogênicas, assim como aumentar a capacidade de
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expansão funcional das células T regulatórias CD4+CD25+Foxp3 (Tregs).
Essas Tregs foram capazes ainda, de suprimir a proliferação e secreção das
células patogênicas Th17 em peles de rato com psoríase-like e em células
Th17 de indivíduos com psoríase. Esses efeitos anti-inflamatórios in vivo e in
vitro, indicam que as melanocortinas são potenciais drogas para o
tratamento de doenças inflamatórias77.
O hormônio estimulador de melanócito α possui, ainda, papel na
manutenção da homeostase epidérmica e estabilidade genética após a
irradiação UVB, protegendo os melanócitos da apoptose induzida por UV 66.
Embora esse efeito ainda não seja totalmente compreendido, sabe-se que é
decorrente ao aumento da atividade de proteínas melanogênicas, como a
tirosinase, e a produção de eumelanina cutânea. A eumelanina promove
uma barreira parcial à penetração dos raios UV eliminando espécies reativas
do oxigênio (ROS) que degradam o material genético 78-80. Corroborando
esses achados, estudos clínicos demonstram que injeções subcutâneas de
α-MSH reduzem em 59% a formação de dímeros de timidina e em mais de
50% o número de células epidérmicas com queimaduras solares 81. Certas
drogas parecem interagir com o hormônio α-MSH. Em inflamação induzida
por IL1- em ratos, o α-MSH reduziu a processo e esse efeito antagonizado
pela injeção do bloqueador beta-adrenérgico, propranolol, ou pela
administração de um antagonista β282. A administração intravenosa de
clonidina, um estimulador do receptor α-2 seletivo parece reduzir a
concentração plasmática de α-MSH. Adicionalmente, a dopamina pode
também inibir a produção de α-MSH em humanos58.
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1.5 Papel Fisiológico do Sistema Imune da Pele
O sistema imune da pele é composto em grande parte por citocinas
que medeiam a conexão entre o sistema inato e adaptativo. Na pele, as
citocinas IL-1α e β, IL-6, TNF-α são, classicamente, as pró-inflamatórias. Os
INF-α e β suprimem infecções virais e IL-10 inibe a imunidade celular. TGFβ
suprime Th1 e Th2 na resposta imune e ainda a IL-12 facilita a resposta
celular Th-1. Estas citocinas têm efeitos locais e sistêmicos83.

1.6 Esteroidogênese na Pele
A pele pode ser considerada um órgão apto a esteroidogênese após
se sensibilizar e interagir com fatores ambientais84.
As células da pele humana, incluindo queratinócitos e fibroblastos,
são aptas a produzir e processar a POMC, CRH e expressam CRH-R185.
Sabe-se

ainda

que

a

pele

também

tem

uma

atividade

corticoesteroidogênica, sugerindo uma conexão funcional entre esses
elementos85. Em condições favoráveis, as células da pele humana são
capazes de produzir corticoesteroides incluindo deoxicorticoesterona,
18(OH) deoxicorticoesterona e cortisol85. Além disso, na pele também são
geradas todas as enzimas, receptores e proteínas de transporte necessárias
para a produção destes corticoesteroides como CYP11A1, 3βHSD,
CYP11B1, CYP17, CYP21A2, MC2, StAR e proteínas relatadas como
StAR86. A expressão de CYP11A1 foi mostrada não apenas em melanócitos
normais, queratinócitos e fibroblastos mas também em um número de
células tumorais de origem cutânea e não cutânea, incluindo melanomas 83.
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Apesar da expressão de CYP17A, CYP21A2, CYP11B1 e HSD11B1 terem
sido recentemente bem documentados na pele humana normal e células da
pele, esses genes também foram expressos de forma considerável em todas
as linhagens de melanoma, assim como em carcinomas de mama,
carcinoma de células escamosas, osteosarcomas, gliomas e células
leucêmicas83. Isto sugere que os melanomas e outros tumores podem utilizar
os glucocorticoides para modificar o seu comportamento local, facilitando a
sobrevida tumoral no hospedeiro.

1.7 Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal na Pele e Sistema de Resposta
ao Estresse Cutâneo
A pele é também sujeita a regulação do eixo HPA por meio de
mecanismos centrais e locais87. Especificamente o CRH e os peptídeos
derivados da POMC, incluindo o ACTH e seus receptores correspondentes,
são expressos na pele55. Adicionalmente, estudos funcionais demonstraram
o papel desses hormônios na regulação da homeostase da pele

55,84

. Por

exemplo, a aplicação de CRH e ACTH estimula a produção de cortisol pelo
folículo capilar e queratinócitos foliculares e melanócitos 88.
Foi observado que a IL-1 é um regulador positivo do CRH e
expressão da POMC55. Assim, estudos adicionais de comunicação entre
citocinas cutâneas e elementos diferentes do eixo HPA são necessários para
entender melhor os mecanismos que regulam a resposta epidérmica ao
estresse.
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É reconhecido que o sistema imune cutâneo está sujeito a vários
fatores positivos e negativos que resultam na defesa contra patógenos. A
hipersensibilidade e a insuficiência da função imune da pele resultam em
patologias cutâneas como acne vulgar, psoríase, dermatite atópica, lúpus
eritematoso e outras doenças autoimunes89. Além das citocinas e células
imunes, a contribuição dos esteroides locais nos diferentes acomentimentos
cutâneos são também emergentes89. Os glucocorticoides produzidos
localmente podem cointeragir com citocinas proinflamatórias, CRH e
neuropeptídeos

55

. A deficiência da produção local de glucococorticoides ou

da função de seus receptores pode, pelo menos parcialmente, ser
responsável pelo desenvolvimento de dermatite atópica, psoríase e alopécia
aerata90. Um estudo recente mostra que o aumento da produção de cortisol
local é mediado por IL-1β87, que é consistente com a hipótese que as
citocinas inflamatórias são reguladores importantes na produção local de
cortisol84,89 (Figura 4). Fatores de estresse como baixa umidade da pele, luz
UV, trauma e oncogênese, podem resultar num aumento da produção local
de cortisol87. Os mecanismos de regulação incluem diferentes elementos do
eixo HPA e IL-1β. Assim, a regulação do sistema de esteroidogênese local
tem um papel importante da fisiopatologia das diversas doenças cutâneas.
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Figura 4 - Efeito do estresse sobre a pele com aumento da produção de cortisol
89
relacionado à reação inflamatória mediada por IL-1β [Adaptado de Zhu ]

1.8 Participação do CRH e das Melanocortinas nas Doenças Humanas
Inflamatórias e Autoimunes
A participação do eixo HPA central e periférico foi descrito em várias
doenças91. Em estudos com pacientes portadores do HIV, foi observado um
aumento dos níveis de α-MSH nos grupos III e IV do centro de controle de
doenças92. A relação entre a concentração de α-MSH e a progressão da
doença foi explorada em um estudo prospectivo que mostrou altas
concentrações de α-MSH associadas com redução da progressão da doença
ou morte93. As citocinas pró-inflamatórias que promoviam replicação do HIV em
células infectadas estavam todas inibidas pelo α-MSH58. O mesmo hormônio foi
analisado no líquido sinovial de pacientes com artrite, e níveis mais altos foram
registrados nas formas marcadas por intensa atividade inflamatória94. Ainda em
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relação às doenças reumáticas, existe uma maior concentração deste peptídeo
no fluido sinovial de pacientes com artrite idiopática juvenil e adultos enquanto
concentrações menores foram observadas no líquido sinovial de pacientes com
osteoartrose94. Nesse grupo de pacientes não ocorreu variação entre os níveis
plasmáticos de α-MSH, sugerindo que possa ocorrer a produção de α-MSH
dentro da articulação inflamada58.
Além disso, pacientes com infarto agudo do miocárdio que receberam
terapia trombolítica apresentam níveis séricos aumentados de α-MSH95
assim como pacientes em hemodiálise crônica com endotoxina plasmática
detectável96. Estas observações sugerem que, na vigência de um processo
inflamatório, exista um aumento das concentrações de α-MSH como uma
reação compensatória. Acredita-se que, se esse aumento não ocorrer ou for
insuficiente, o processo será mais grave58.
Existem poucos estudos na literatura sobre α-MSH e doenças
autoimunes. O papel do α-MSH na encefalopatia autoimune experimental foi
investigado tendo sido observados resultados promissores para o tratamento
dessa patologia inflamatória. Estudos avaliando níveis plasmáticos de αMSH em pacientes com doença autoimune são ainda mais escassos.
Nenhuma diferença foi encontrada nos níveis séricos de α-MSH e ACTH
entre diabetes mellitus tipo I (insulinodependente) e controles97. Na
esclerose múltipla, que pode ser considerada uma doença imune mediada,
níveis plasmáticos baixos ou indetectáveis foram encontrados em dois terços
dos pacientes98. Entretanto, outro estudo não confirmou estes achados em
um grupo de 16 pacientes com a mesma enfermidade99.
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Pichler et al.100 avaliaram o soro de pacientes com vitiligo e
constataram níveis de α-MSH mais baixos que os dos controles saudáveis.
Os autores atribuíram o achado a despigmentação característica da doença,
e a própria condição de tolerância periférica.
Em avaliações de biópsias de pele de pacientes com psoríase foi
encontrado um aumento da expressão de CRH na epiderme e anexos da
pele com lesão em relação aos controles. Embora não se tenha verificado
qualquer variação subtipo dependente, os autores consideraram o CRH um
fator crucial na patogênese da doença56.
Biópsias de pele com acne vulgar53 e melanoma101, não apresentaram
aumento na expressão de CRH.
No LES, que é o protótipo de doença autoimune com uma alta
frequência de envolvimento cutâneo102, não existe nenhum estudo
demonstrando a participação do CRH e das MCs na sua fisiopatologia.
Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a participação do CRH
e do eixo da POMC na resposta inflamatória cutânea dos pacientes com
lúpus.

2 OBJETIVO
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Avaliar a participação do CRH e das melanocortinas na fisiopatologia
do LES com envolvimento cutâneo.

3 MÉTODOS
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3.1 Casuística
Entre janeiro de 2010 e janeiro de 2012, 17 pacientes do sexo
feminino com diagnóstico de LES com envolvimento cutâneo foram incluídos
no protocolo de pesquisa (Anexo A). Todos estavam em seguimento regular
no ambulatório de LES da Disciplina de Reumatologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Dezessete controles
saudáveis foram pareados por sexo e idade.
Os prontuários médicos foram cuidadosamente revisados para
avaliação

de

dados

prévios

clínicos,

imunológicos

e

terapêuticos.

Manifestações do LES foram definidas como: lesões mucocutâneas (rash
malar ou discoide, úlceras mucosas ou fotossensibilidade), comprometimento
renal (proteinúria ≥ 0,5 g/24 h, presença de cilindros, hematúria persistente
com ≥ 10 hemácias por campo e/ou insuficiência renal), envolvimento articular
(artrite não erosiva), doença neuropsiquiátrica (psicose ou convulsão),
serosite (pleurite ou pericardite) e anormalidades hematológicas (anemia
hemolítica, leucopenia com leucócitos < 4.000/mm3 , linfopenia com linfócitos
< 1.500/mm 3 em duas ou mais ocasiões e trombocitopenia com plaquetas
<

100.000/mm3,

desde

que

excluídas

causas

infecciosas

e/

ou

medicamentosas. A atividade da doença foi avaliada através do Systemic
Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI)103.
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Todos os sujeitos incluídos no presente estudo assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (CAPPesq 0612/09) (Anexos B e C).
Critérios de inclusão: mulheres que preenchiam os critérios de
classificação para LES do Colégio Americano de Reumatologia 4, com
presença de lesões cutâneas novas (lúpus subagudo) ou piora de lesões
pré-existentes em relação a consulta anterior.
Critérios de exclusão: drogas e outros fatores que pudessem
interferir na produção de melanocortinas: uso de beta-bloqueadores ou
clonidina58, gravidez104, história de infecção aguda nos últimos seis meses58,
infarto agudo do miocárdio prévio92, sorologia positiva para o HIV92, outras
doenças inflamatórias ou reumáticas 58,92, índice de massa corporal (IMC)
> 30 kg/m2105, dermatite (acne grau III e IV) e prednisona em doses maiores
que 15 mg por dia. Pacientes com Fator Reumatoide (FR) foram também
excluídos uma vez que a presença do anticorpo (anticorpos heterófilos) pode
promover resultados falso positivos na análise pelo método multiplex 106.

3.2 Protocolo de Estudo
Após entrar no estudo, biópsias de fragmentos de pele (4 mm) da área
afetada (membros superiores) e área não afetada (tronco) foram realizadas.
Fragmentos de pele dos membros superiores de controles saudáveis também
foram obtidos. Foi feito um botão anestésico, com injeção intradérmica de 1 a 2
mL de lidocaína a 1% sem vasoconstrictor com agulha de insulina. A incisão
posteriormente foi ocluída através de um ponto cirúrgico. Amostras de 10 mL
de sangue por punção venosa foram coletadas no mesmo período.
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3.3 Parâmetros Laboratoriais
3.3.1 Detecção de autoanticorpos
FAN e anti-DNA de dupla hélice foram detectados através da
imunofluorescência indireta usando Crithidia lucilliae como substrato107.
Ensaio de hemaglutinação com extrato de timo de coelho foi usado para
avaliar a presença de anticorpos contra RNP e Sm. A detecção de
anticorpos contra antígenos salino-solúveis, Ro/SS-A e La/SS-B, foi
realizada através de contraimunoeletroforese contra extrato salino de baço
de cachorro108,109. Anticorpos contra proteína P ribossomal (anti-P) foram
detectados por Western blotting usando como substrato frações ribossomais
purificadas extraídas de hepatócitos de ratos.

3.3.2 Citocinas séricas
As citocinas séricas (IL-1, IL-1Ra, IL-10, IL-12p70, IL-17, TNF-α, IFN-γ)
foram avaliadas simultaneamente pelo método de imunoensaio Multiplex
bead-based (Millipore, MA, USA).
As amostras de soro foram incubadas durante à noite (16-18 h) a 4 ºC
com anticorpo anti-citocina acoplado as beads. Após lavagem, as beads
foram incubadas com anticorpo de detecção por 60 minutos. Posteriormente
foi adicionado streptavidina-ficoeritrina. Nova lavagem com sheat fluid foi
realizada e a média da fluorescência foi avaliada. Os resultados foram
expressos em pg/mL.
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3.3.3 Cortisol, ACTH e α-MSH
A concentração plasmática de ACTH foi determinada pelo método
imunoquimioluminométrico. O sangue foi coletado sempre no período da
manhã e colocado em tubo plástico com EDTA no gelo, sendo encaminhado
imediatamente para análises. Após a separação, ao plasma foi adicionado 25
µL de NEM (inibidor enzimático) para prevenir a degradação da molécula. A
amostra de plasma foi mantida congelada a uma temperatura abaixo de -8 ºC.
O cortisol foi determinado pelo Método de Quimio-imunoensaio DPC
Immulite. O sangue foi colhido e encaminhado ao laboratório à temperatura
ambiente. Na conservação pré-analítica o soro foi conservado em
temperatura de 2 a 8 ºC até 48 h; sendo estocado abaixo de -8 ºC.
Os níveis séricos de α-MSH foram determinados pelo sistema
multiplex (HNP-35K Kit, Millipore, Billerica, MA, USA). O protocolo incluiu
extração através de precipitação de acetonitrilo. Após reconstrução da
amostra com assay buffer, o anticorpo primário (HNP- 1035P) foi adicionado
e incubado à temperatura ambiente por duas horas. À seguir, as beads
foram adicionadas em cada poço da placa e incubadas durante à noite
(16- 18 h) a 4 ºC. Posteriormente duas lavagens foram realizadas e o
anticorpo de detecção (HNP- 1035D) foi adicionado. Nova incubação de uma
hora à temperatura ambiente foi realizada, seguida da adição de
Streptavidina- ficoeritrina por 30 minutos. Em seguida, duas novas lavagens
foram realizadas com sheat fluid. A leitura foi feita em Luminex (50
bead/bead/set). Os resultados séricos foram expressos em pg/mL.
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3.4 Avaliação da Pele
3.4.1 Imunofluorescência direta: IgG, IgA, IgM e C3
A biópsia de pele colhida do doente foi armazenada com crioprotetor
em freezer (-20 ºC). Em criostato a -20 ºC o fragmento da pele foi cortado a
4 µm de espessura e o fragmento de tecido aderido em lâmina silanizada
(três cortes por lâmina).
Para a reação, os cortes receberam o conjugado (anti-imunoglobulina
humana produzida em animal imunizado e associada a um fluorocromo =
conjugado FITC) diluído em Azul de Evans. Os conjugados utilizados foram:
anti-IgG, anti-IgM e anti-Cзc (todos adquiridos comercialmente [Sigma
Aldrich, USA]). Os cortes permaneceram com o conjugado por 30 minutos,
em câmara úmida à temperatura ambiente, protegidos da luz, para ligação
ao imunocomplexo. A seguir, as lâminas foram lavadas com TBS (tampão
trizma base com cloreto de cálcio) pH 7,5 por 20 minutos. Para a montagem
das lâminas foi utilizada glicerina tamponada (pH 8,5) e lamínula de vidro. A
leitura foi realizada em microscópio de fluorescência HBO 50w (filtro CB12),
marca Carl Zeiss, com oculares de 10X e objetivas de 16X e 40X. O
resultado foi dado de acordo com o padrão e localização da fluorescência.

3.4.2 Marcações imunohistoquímicas das biópsias de pele
Cortes histológicos de quatro µm de espessura foram obtidos a partir de
material embebido em parafina e colhidos em lâminas previamente preparadas
com solução adesiva 2% de 3 amino-propyltriethoxy-silane (Sigma Chemical
Co., St. Louis, MO/USA, cód. A3648). A seguir, os cortes histológicos foram
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desparafinizados em dois banhos de xilol à temperatura ambiente durante 20
minutos cada. Posteriormente, foram hidratados em sequência decrescente de
etanol (absoluto, 95% e 70%) e água corrente durante cinco minutos cada. O
bloqueio de peroxidase endógena (H2O2) foi feito em câmara escura com seis
incubações em água oxigenada 3% por 10 minutos cada.
Fez-se a exposição antigênica em calor úmido (banho-maria) no tampão
TRIS/EDTA 10mM/1mM pH 9,0, durante 25 minutos após o aquecimento do
tampão a 95 ºC ou em panela de pressão no tampão citrato pH 6,0, durante
três minutos. A seguir as lâminas foram lavadas em água corrente e água
destilada por cinco minutos cada e submersas em tampão PBS pH 7,4.
O bloqueio de biotina foi feito em tecido de baço com bloqueador de
biotina/avidina (Dako Cytomation, Carpinteria, CA, USA, cód. X0590),
conforme instruções do fabricante. O bloqueio de proteínas inespecíficas do
tecido foi feito com incubação em solução de leite desnatado (Molico,
Nestlé®) a 10% durante 30 minutos à temperatura ambiente.
As lâminas foram incubadas com os anticorpos primários diluídos em
solução de albumina bovina (BSA) fração V (SERVA. 1930) 1% acrescida de
azida sódica 0,1% em tampão PBS pH 7,4, “over-night” a 4 ºC. Os anticorpos
utilizados foram anticorpo monoclonal primário anti-ACTH na diluição de 1:200
(Abcam, Cambridge, U.K.), anticorpo primário policlonal anti-CRH na diluição de
1: 250 (Phoenix Pharmaceuticals Inc., Burlingame, CA, USA), anticorpo
primário policlonal anti α-MSH na diluição de 1:250 (Phoenix Pharmaceuticals
Inc., Burlingame, CA, USA) e anticorpo primário policlonal anti-MC-1R na
diluição de 1:400 (Antibodies-online Inc., Atlanta, GA, USA).
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Os sítios de ligações foram revelados com solução cromógena de
diaminobenzidina (3,3’-diaminobenzidine, SIGMA Chemical Co., St. Louis,
MO/USA, cód. D5637) 0,05% acrescida de 1,2 mL de água oxigenada 3%. A
intensidade da cor foi controlada ao microscópio óptico por meio dos
controles positivos que acompanharam as reações.
Os controles positivos aos antígenos estudados foram: fragmentos de
hipófise para ACTH e fragmentos de hipotálamo para CRH, MC-1R e αMSH. Os controles negativos das reações foram obtidos pela omissão do
anticorpo primário, que foi substituído por PBS.
Os cortes assim processados foram lavados em água corrente por
cinco minutos, contracorados com Hematoxilina de Carazzi por 10
segundos, lavados em água corrente, desidratados em etanol e diafanizados
em xilol. A montagem das lâminas foi feita com resina Permount (FISHER
Scientific, Fair Lawn, NJ/USA, cód. SP15-100).

3.4.3 Leitura das lâminas
As lâminas foram arquivadas digitalmente usando um instrumento de
digitalização Pannoramic (versão de software 1.11.25.0, 3DHistech,
Budapeste, Hungria), com foco 20X objetiva e expandida para assegurar
uma melhor resolução de imagem.
A expressão de ACTH, MC-1R, α-MSH e CRH foram analisadas na
epiderme e derme. Todas as marcações foram quantificadas por meio do
software Image-ProPlus 4.1 para Windows (Media Cybernetics, Silver
Spring, MD.) através da relação de área corada positivamente pela área total
(em micrômetros quadrados - µm2).
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A expressão do MC-1R foi determinada pelo próprio programa, que
mostrava a área expressa/corada dividida pela área total (µm2). As áreas de
coloração

positiva

foram

determinadas

por

limiar

de

cor.

Estes

procedimentos geraram um arquivo que contém todos os dados de cor de
seleção, que foram depois aplicadas a todas as amostras coradas do
anticorpo.
Para avaliação do CRH e α-MSH, a contagem das células coradas foi
realizada manualmente perfazendo toda a extensão da epiderme e 10 áreas
sequenciais da derme.

3.5 Análise Estatística
Todos os testes de significância foram realizadas com o programa
InStat (GraphPad Software, San Diego, EUA). Os dados foram expressos
em média ± SE. Os testes t Student ou Mann-Whitney foram utilizados para
comparação entre grupos. Correlações foram expressas através da
utilização do coeficiente de correlação de Spearman. O teste de KruskalWallis foi utilizado para avaliar a expressão de marcadores na pele. Em
todos os testes estatísticos o nível de significância da variável independente
foi estabelecido em 5% (p < 0,05).

4 RESULTADOS
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Todos os pacientes e controles desse estudo foram seguidos, após a
biópsia de pele, sem apresentarem nenhuma repercussão clínica.
As pacientes com LES e os controles saudáveis apresentaram média
de idade similares (43 ± 10,9 vs 41 ± 13,9 anos; p = 0,65), IMC (26,0 ± 3,1 vs
24,8 ± 2,9 kg/m2; p = 0,27), bem como prevalência de menopausa (47,0 vs
37,5%; p = 0,73) (Tabela 1).
A média da duração de doença foi de 15,4 ± 8,7 anos. Todos os
pacientes tinham um histórico prévio de acometimento articular e cutâneo,
50% hematológico, 31,2% renal e de sistema nervoso central e 25% de
serosite.
Ao entrar no estudo a média do escore SLEDAI foi de 7,8 ± 5,3.
Aproximadamente um quarto dos pacientes tinham positividade para
anticorpos anti-dsDNA e anti-Ro/SS-A e aproximadamente 40% tinham
níveis de complemento baixos C3 ou C4 (Tabela 1).
Aproximadamente metade dos pacientes lúpicos faziam uso de
Azatioprina (47,0%), 76,5% de prednisona (média de 5,9 ± 4,6 mg/dia) e
52,9% de antimalárico (Quadro 3).
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Tabela 1 - Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com
LES com manifestação cutânea e controles saudáveis

Idade, anos
2
IMC, kg/m
Menopausa (%)

LES
(n = 17)
43,0 ± 10,9
26,0 ± 3,1
47,0

Controles
(n = 17)
41,0 ± 13,9
24,8 ± 2,9
37,5

Duração da doença, anos
SLEDAI
FAN- positivo (%)
Anti-dsDNA-positivo (%)
Anti-Sm positivo (%)
Anti-ENA positivo (%)
Anti-Ro positivo (%)
Anti-La positivo (%)
Anti-P positivo (%)
Diminuição de C3, mg/L, média (%)
Diminuição de C4, mg/L, média (%)
Diminuição de C3 e C4 (%)

15,4 ± 8,7
7,8 ± 5,3
100,0
23,5
11,8
29,4
23,5
5,9
23,5
37,3
43,7
29,4

-

Parâmetros

p
0,65
0,27
0,73

Valores expressos em média ± SD ou porcentagens.
LES: Lúpus eritematoso sistêmico; SLEDAI: Systemic Lupus Erithematosus Disease Activity Index;
FAN: Fator antinuclear.

Quadro 3 - Medicações utilizadas pelos pacientes portadores de LES
em atividade cutânea no início do estudo
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Medicações em uso
Azatioprina 100mg, Prednisona 10 mg
Prednisona 5mg
Azatioprina 100mg, Cloroquina 250 mg
Azatioprina 100mg, Prednisona 12,5 mg
Azatioprina 150mg, Prednisona 10 mg
Azatioprina 150mg, Prednisona 10 mg, Cloroquina 250 mg
Cloroquina 250 mg
Cloroquina 250 mg
Prednisona 10 mg
Azatioprina 200 mg, Prednisona 7,5 mg, Cloroquina 250 mg,
Ciclosporina 50 mg
Azatioprina 75 mg, Prednisona 7,5 mg, Cloroquina 250 mg
Cloroquina 250 mg
Prednisona 10 mg
Prednisona 5 mg, Cloroquina 250 mg, Talidomida 100 mg
Prednisona 10mg, Cloroquina 250 mg
Prednisona 5 mg
Azatioprina 150mg/d, Prednisona 5 mg/d
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Todas as pacientes apresentavam LES com atividade cutânea (lúpus
subagudo) no momento do estudo (Figura 5). Um fragmento da pele
lesionada, como mostra a Figura 5b, foi retirado da área afetada, um
segundo fragmento de pele de área não afetada (dorso) foi retirado de cada
paciente.

Figura 5 - Paciente portadora de lúpus eritematoso sistêmico com atividade cutânea
em região de face (a) e membro superior (b).

4.1 Caracterização das Lesões de Pele por Imunofluorescência Direta
(IFD)
A imunoglobulina mais frequentemente detectada nas lesões de pele
dos pacientes com LES foi a IgM (88,2%), seguida da IgG (52,9%). IgA e C3
foram detectadas em 17,6% e 23,5% dos casos, respectivamente (Figura
6a). Todos os pacientes expressaram pelo menos um marcador, enquanto
que os controles saudáveis não expressaram nenhuma imunoglobulina ou
C3. A Figura 6b demonstra pele com fluorescência negativa para IgM num
controle saudável e a Figura 6b, uma fluorescência positiva para IgM na pele
de um paciente com lúpus.
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Figura 6 - Imunofluorescência direta (IgM, IgG, IgA e C3) da pele de pacientes com
LES (n = 17) e controles (n = 17). Painel 6a, dados da frequência de
positividade no LES com acometimento cutâneo; 6b, fluorescência direta
negativa para IgM na biópsia de pele de um controle saudável e 6c,
fluorescência direta positiva para IgM na biópsia da pele afetada de uma
paciente com LES com acometimento cutâneo

Na Figura 7 podemos observar a positividade da imunofluorescência
para IgM (Figura 7a) e IgG (Figura 7 b) em uma mesma paciente portadora
de LES com atividade cutânea. Em ambas as figuras observa-se um padrão
de imunofluorescencia homogênea, intensa e contínua na zona de
membrana basal.

Figura 7 - Depósitos de IgM (a) e IgG (b) na zona de membrana basal num fragmento
de pele (área afetada) de uma paciente com lúpus eritematoso com
acometimento cutâneo
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4.2 Análise Imunohistoquímica da Expressão de ACTH, CRH, α-MSH e
MC-1R na Pele
Uma análise imunohistoquímica de cada marcador (ACTH, CRH, αMSH e MC-1R) foi realizada. Na Figura 8, observa-se a expressão de CRH
na epiderme e derme profunda de uma paciente com LES em acometimento
cutâneo.

Figura 8 - Avaliação Imunohistoquímica da expressão do CRH na epiderme (a) e
derme profunda (b) de uma paciente com LES com acometimento cutâneo.
Na figura, as setas indicam algumas das áreas coradas pelo marcador

A derme profunda da pele afetada apresentou uma maior expressão
do CRH que a pele não afetada dos pacientes com lúpus e a pele de
controles saudáveis (p = 0,024) (Gráfico 1). Nenhuma diferença, no entanto,
foi observada quando foi avaliada a expressão do CRH na epiderme entre os
três tipos de pele (p = 0,353).
Não foram observadas diferenças na expressão epidermal de α-MSH
entre os três tipos de pele (p = 0,388). Resultados similares foram obtidos na
análise da derme profunda (p = 0,6074). Nenhuma diferença na expressão
do MC-1R na epiderme (p = 0,383) e derme profunda (p = 0,962) foi
registrada entre os diferentes tipos de pele.
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Gráfico 1 - Expressão do CRH na epiderme e derme profunda na pele
dos pacientes com LES com acometimento cutâneo e
controles. Os resultados estão expressos como mediana, *p
< 0,05

4.3 Citocinas Séricas
Os pacientes com LES e envolvimento cutâneo apresentaram níveis
significativamente mais altos de IFN-γ (21,0 ± 7,1 vs 5,2 ± 1,5 pg/mL, p =
0,041, TNF-α (18,6 ± 2,8 vs 5.7 ± 0,4 pg/mL, p = 0,001) e IL-6 (5,4 ± 2,5 vs
1,7 ± 1,2 pg/mL, p = 0,049) quando comparados com os controles
saudáveis. (Tabela 2). Para melhor compreensão segue o Gráfico 2.

Tabela 2 - Níveis séricos de citocinas (INF-γ, TNF-α, IL-6 e IL-17) em
pacientes lúpicos com envolvimento cutâneo e controles
saudáveis (resultados expressos como média ± SE)
LES
(n = 17)

Controles
(n = 17)

p

IFN-γ (pg/mL)

21,0 ± 7,1

5,2 ± 1,5

0,041

TNF-α (pg/mL)

18,6 ± 2,8

5,7 ± 0,4

0,001

IL-6 (pg/mL)

5,4 ± 2,5

1,7 ± 1,

0,049

IL-17 (pg/mL)

5,7 ± 2,0

1,3 ± 0,4

0,099

Citocinas
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Gráfico 2 - Representação gráfica dos valores de interferon-γ (IFN-γ),
fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina 6 (IL-6) e
interleucina-17 (IL-17)

Os níveis de IL-17 (5,7 ± 2,0 vs 1,3 ± 0,4 pg/mL, p = 0,099), apesar de
mais altos que os controles, não apresentaram significância estatística.
Dentre as correlações investigadas, salienta-se no Gráfico 3 que os
níveis de IL-17 e IFN-γ apresentaram uma correlação positiva (r = 0,585,
p = 0,015). Não foram observadas outras correlações entre outras citocinas.
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Gráfico 3 - Correlação entre os níveis séricos de IL-17 e IFN-γ em 17
pacientes com LES com envolvimento cutâneo. *p < 0,05
pelo teste de correlação de Spearman

Em pacientes com LES com acometimento cutâneo e controles os
níveis séricos de IL-10, IL-1ß, IL1-ra e IL-12p70 foram indetectáveis.

4.4 Níveis de Cortisol, ACTH e α-MSH
Os valores plasmáticos de ACTH foram similares entre os pacientes com
LES e controles (25,6 ± 43,7 vs 16,7 ± 11,9 pg/mL; p = 0,92), da mesma forma
que os valores de cortisol matinal (7,2 ± 5,6 vs 10,1 ± 3,8 µg/mL; p = 0,07).
A média do α-MSH foi comparável entre os pacientes com LES e
controles saudáveis (194,1 ± 28,0 vs181,5 ± 14,6 pg/mL; p = 0,70).

5 DISCUSSÃO
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O presente estudo fornece novas evidências de que os hormônios do
eixo HPA periférico têm participação na patogênese da LES com
envolvimento cutâneo.
Em nosso desenho experimental, estabelecemos rigorosos critérios
de seleção, excluindo pacientes usuários de determinados medicamentos
que pudessem interferir na síntese de melanocortinas, como betabloqueadores e clonidina58. Tivemos também o cuidado de excluir pacientes
que utilizassem altas doses de glicocorticoides (prednisona > 15 mg/dia),
uma vez que o mesmo poderia interferir no eixo HPA 110. Pacientes com IMC
> 30 kg/m2 também não entraram no estudo pois o α-MSH pode estar
alterado em indivíduos obesos111. Outras condições inflamatórias ou
infecciosas que pudessem interferir no sistema das melanocortinas também
foram excluídas, como artrite reumatoide, infarto agudo do miocárdio e
soropositividade para o HIV58,92.
Os pacientes deste estudo apresentavam lúpus subagudo, com lesões
distribuídas principalmente em regiões de face e membros expostas ao sol.
Nossos resultados mostraram que, quatro das 17 pacientes apresentam
positividade para anti-SSA/Ro. Dentre os autoanticorpos, o anti-SSA/Ro é
frequentemente encontrado nos pacientes com LECS e associado fortemente
à fotossensibilidade31. Adicionalmente, o antígeno SSA/Ro52 é superexpresso
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em lesões de LEC induzidas por raios UV tanto de forma espontânea quanto
experimentalmente34. Acredita-se ainda, que os anticorpos circulantes antiSSA/Ro e anti-SSB/La ligam-se a esses antígenos podendo causar
exacerbação do LECS e LES após exposição a luz solar33,34. Recentes
estudos sugerem que o anti-SSA/Ro52 possa ter um papel regulatório geral
na inflamação fazendo um controle inibitório da produção de citocinas próinflamatórias, incluindo TNFα, IFN, IFN e IL-1234.
Com o intuito de melhor caracterizar a pele acometida, o diagnóstico
clínico de lesão cutânea dos pacientes com LES foi confirmado pelo ensaio
de IFD para IgG, IgA, IgM e C3112. Todos os pacientes com a doença
apresentavam positividade para pelo menos um marcador. A IFD é um
instrumento bem conhecido e valioso para a detecção de depósitos imunes
na junção dérmico-epidérmica no diagnóstico de lúpus112. Sabe-se que a
atividade da doença clínica no lúpus tem sido associada com a deposição de
padrões particulares de Igs112. Benstein et al.113 detectaram que os
depósitos de IgM eram mais comuns do que de IgG e que a deposição de
IgM estava correlacionada com um prognóstico de uma doença mais grave e
ativa. Corroborando esses dados, em nossos pacientes houve uma
predominância de IgM seguida de IgG. Positividade menor foi encontrada
para IgA e C3.
Além dos achados da imunofluorescência direta, níveis séricos mais
elevados de citocinas pró-inflamatórias foram detectados nos pacientes com
LES, quando comparado aos controles saudáveis, reforçando o estado de
atividade da doença. Várias citocinas têm sido descritas na patogênese do

DISCUSSÃO - 47

LES6 mediando respostas biológicas na imunidade inata e adquirida. Sendo
assim, elas desempenham um papel importante na diferenciação, maturação
e ativação de várias células imunes e estão envolvidas direta e indiretamente
na inflamação tecidual. Aumento dos níveis de TNF-α6,114, IL-612 e IL-177 têm
sido positivamente correlacionados com atividade da doença lúpica.
No presente trabalho reportamos, pela primeira vez, uma correlação
positiva entre os níveis circulantes de IL-17 e IFN-γ sugerindo que essas
duas citocinas possam exercer um papel pró-inflamatório na fisiopatologia do
LES com acometimento cutâneo. Interessantemente uma associação entre a
expressão de IFN-α e IL-17 no tecido e atividade de doença lúpica cutânea
havia sido descrita115. Em um estudo experimental de lúpus cutâneo
induzido por drogas já havia sido identificado um aumento da expressão de
IFN-8. Reforçando este dado, pacientes que apresentavam envolvimento
cutâneo, no lúpus eritematoso cutâneo subagudo e o lúpus eritematoso
discoide também apresentaram um aumento da expressão de IFN, sendo
que o nível de expressão do gene estava relacionado com a atividade
cutânea da doença116.
O achado mais interessante do presente estudo foi o fato dos
pacientes com lúpus exibirem uma alta expressão tecidual de CRH. Esta
observação

enfatiza

a

relevância

potencial

do

sistema

neuroimmunoendócrino na fisiopatologia do lúpus com envolvimento
cutâneo, em outras doenças da pele53,91,100. Nesse sentido, os pacientes
com psoríase, melanoma e acne vulgar, também apresentaram aumento da
expressão de CRH12,53,101.
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Corroborando nossos achados, pacientes com psoríase apresentam
um aumento expressivo de CRH tecidual na epiderme e anexos da pele.
Na acne vulgar, uma forte expressão de CRH foi observada na pele
com lesão e nas células da glândula sebácea 53. Esta constatação reforça a
existência da modulação eixo CRH/POMC nas lesões cutâneas.
Outro neuropeptídeo que pode contribuir para a patogênese de
diversas doenças da pele é o -MSH61. Este hormônio e seus receptores
participam da neuroimunomodulação cutânea em resposta a luz ultravioleta
e outros estímulos nocivos à pele46. A expressão comparável de -MSH e
seus receptores (MC-1R) na lesão da pele dos pacientes com LES e
controles sugerem que o -MSH e seu receptor não deva exercer um papel
importante no controle da lesão cutânea do lúpus.
Além do peptídeo circulante que atinge os tecidos, existem evidências
de uma produção local de -MSH nos locais de inflamação58. A produção
sinovial de -MSH em pacientes com artrite reumatoide é um bom exemplo
das influências locais desse péptido94. Em células hospedeiras, tais como os
fagócitos

centrais

e

periféricos,

existem

circuitos

anti-inflamatórios

autócrinos/parácrinos com base na expressão de -MSH e dos seus
receptores. Este estudo, no entanto, se limitou à análise do peptídeo no soro
dos pacientes e avaliação da sua expressão tecidual, onde não foram
observadas diferenças estatísticas.
Embora exista uma tendência a menores níveis de cortisol no soro de
pacientes com LES, verificou-se uma a grande variabilidade entre os valores
individuais por mais que todos os pacientes e controles tenham sido
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submetidos a coleta de sangue no mesmo horário. Essa variabilidade é
atribuida a variações do ritmo circadiano do cortisol inerentes a cada
indíviduo117,118.
Uma série de estudos mostram que a pele e as células da pele podem
produzir deoxicorticoesterona, corticoesterona e cortisol in situ119-121 em
resposta a diferentes estímulos e estresse. Além disso, foi descrito
recentemente que a produção de cortisol cutâneo em resposta à baixa
umidade da pele está associada ao envolvimento da IL1-β87. Esse estudo
aponta para a importância de se avaliar também, a produção de
glicocorticoides na pele, o que constitue um desafio para pesquisas futuras
no LES.
Em conclusão, o achado do aumento da expressão do CRH na derme
profunda dos pacientes com lúpus com atividade cutânea apóia a
participação do eixo CRH-POMC periférico na patogênese das lesões
cutâneas com LES.

6 CONCLUSÕES
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a) Ocorre um aumento da expressão de CRH na derme profunda da
pele de pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico com atividade
cutânea.
b) O α-MSH e seu receptor (MC-1R) não apresentaram aumento de
sua expressão na pele, afetada ou não, dos pacientes com LES.
c) O ACTH não se mostrou expresso na pele de pacientes lúpicos.
d) Nenhuma diferença estatística foi encontrada em relação ao ACTH,
cortisol e α-MSH séricos na análise do soro dos pacientes com lúpus em
atividade e controles saudáveis.
e) O soro dos pacientes com atividade cutânea apresentaram níveis
mais altos de IFN-, TNF-α e IL-6 quando comparado aos controles
saudáveis.
f) A imunogloblulina predominante nas lesões de pele dos pacientes
lúpicos foi a IgM, seguida de IgG, C3 e IgA.

7 ANEXOS
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Anexo A - Protocolo de Pesquisa

Avaliação do efeito antiinflamatório do Hormônio Estimulador de Melanócito (Alfa MSH) no
lúpus eritematoso sistêmico: estudo experimental e em humanos
Orientador: Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto
Executante: Dra. Monique kowalski Schmitz
CAPPEsq Protocolo de pesquisa n _______
São Paulo ____/____/____
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

SLEDAI

S
N
( ) ( ) Concordância/ consentimento informado
assinado.
( ) (

) Atividade cutânea no dia da consulta.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Nos 10 dias que precedem:

(4 ) Proteinúria

( 8 ) Convulsões

( 4 ) Piúria

( 8 ) Psicose

( 2 ) Novo “rash”

( 8 ) Sd cerebral orgânica

( 2 ) Alopécia

( 8 ) Distúrbios visuais

( 2 ) Úlceras de mucosa

( 8 ) Alterações dos nn. cranianos

( 2 ) Pleurite

( 8 ) Cefaléia do LES
S
N
( ) ( ) Grávidas
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

( 2 ) Pericardite

( 8 ) AVC

( 2 ) Complemento baixo

( 4 ) Vasculite

) Uso de beta -bloqueadores, clonidina
) Idade > 45 anos
) Menopausadas
) Infecções agudas nos últimos 6 meses
) IAM prévio

( 2 ) Anti DNA+ ou aumento de título

( 4 ) Artrite

( 1 ) Febre

( 4 ) Miosite

( 1 ) Trombocitopenia

( 4 ) Cilindros urinários

( ) (
( ) (

) Anti- HIV+
) Doenças auto- imunes (vitiligo, Hashimoto,
psoríase, DM tipo I, uveíte)
( ) ( ) IMC > 30
( ) ( ) Dermatites (acne grau II e IV)
( ) ( ) Uso de corticóide

( 1 ) Leucopenia

( 4) Hematúria

TOTAL=

Avaliação do efeito antiinflamatório do Hormônio Estimulador de Melanócito (Alfa MSH)
no lúpus eritematoso sistêmico: estudo experimental e em humanos
Orientador: Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto
Executante: Dra. Monique kowalski Schmitz
CAPPEsq Protocolo de pesquisa nº _______
São Paulo ____/____/____
Nome

plaquetas

FAN

No do HC

U

Anti DNA

Creat

Anti SM

TGO

Anti Ro

TGP

Anti La

 GT

Anti RNP

FA

Anti P

Fone (res)
Fone (cel)
Sexo

(M)

(F)

Idade

Peso / Altura
Raça

(B) (N) (M) (P) (O)

Consultas

/

/

/ /

/ /

VHS

SLEDAI

Hb / Ht

Urina 1
leuco

leucócitos
neutrofilos

linfócitos

CH100

PCR

cilindros
proteínas

C3
C4
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Avaliação do efeito antiinflamatório do Hormônio Estimulador de Melanócito (Alfa MSH)
no lúpus eritematoso sistêmico: estudo experimental e em humanos
Orientador: Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto
Executante: Dra. Monique kowalski Schmitz
CAPPEsq Protocolo de pesquisa nº _______
São Paulo ____/____/____
Medicações
em uso

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Uso de
protetor solar

( S ) (N) (I)

( S ) (N) (I)

( S ) (N) (I)

Melhora
cutânea

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

Teve alguma
infecção no
período?

(S) (N)

(S) (N)

(S) (N)

Necessitou
tomar outro
medicamento?
Se postiivo,
qual?

(S)

(S) (N)

(S) (N)

(N)

Avaliação do efeito antiinflamatório do Hormônio Estimulador de Melanócito (Alfa MSH)
no lúpus eritematoso sistêmico: estudo experimental e em humanos
Orientador: Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto
Executante: Dra. Monique kowalski Schmitz
CAPPEsq Protocolo de pesquisa nº _______
São Paulo ____/____/____
SANGUE

Cortisol

( __/___/__)

( __/___/__)

Admissão

Pós tratamento

BIÓPSIA

Admissão

BIÓPSIA

Pele afetada
foto-exposta

Pele sã nãofoto-exposta

CRH

CRH

ACTH

ACTH

- MSH

- MSH

MC-1R

MC-1R

ACTH
- MSH
IL1

IL1-Ra
IL-6
IL-10

IL-12P70
IL-17
TNF-
INF-

Admissão
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
__________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: ....................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................... Nº .................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE ..........................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ..................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ..........................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO ................................................................... Nº .................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE ..........................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ..................................................
__________________________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA.
Avaliação do efeito anti-inflamatório do Hormônio Estimulador de Melanócito (Alfa MSH) no
lúpus eritematoso sistêmico: estudo experimental e em humanos
PESQUISADOR:

Pós Graduanda: Monique Kowalski Schmitz *
Orientador Prof. Dr. Eduardo Ferreira Borba**

2. CARGO/FUNÇÃO: Médica reumatologista*
Professor Associado da Reumatologia da FMUSP**
3. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CRM 126928
CRM 60238
UNIDADE DO HCFMUSP: Instituto Central HC-FMUSP
4. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

□

RISCO MÉDIO □

RISCO BAIXO

x□

RISCO MAIOR □
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5. DURAÇÃO DA PESQUISA: 4 anos
1 - Desenho do estudo e objetivo(s)
O objetivo deste estudo é avaliar o

comportamento de um novo hormônio nos

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico em atividade cutânea. Isto poderá contribuir
para a descoberta de novas terapêuticas futuras no tratamento da doença e para a
melhora do seu quadro.
2 - Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e
identificação dos que forem experimentais e não rotineiros.
A Sra. está sendo convidada para participar desse estudo por manifestar esses
sintomas do lúpus na pele. O objetivo é verificar o grau de inflamação na pele através
da dosagem deste novo hormônio. Caso a Sra. não tenha lúpus, a mesma verificação
será feita. Se a Sra. concordar, será feita uma biópsia para retirada de 1 ou 2 pequenos
pedaços de pele (mais ou menos do tamanho de um grão de lentilha, de 4mm). Antes
de iniciar a biopsia, será realizada uma anestesia da pele para que não tenha dor e
depois um pequeno ponto cirúrgico será feito, para evitar o risco de cicatriz.
3 - Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue por
punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos.
Logo após, uma pequena quantidade de sangue será coletada (junto com os exames
de rotina) que foram pedidos pelo seu médico. Alguns dados da sua doença serão
obtidos do seu prontuário e mantidos sob sigilo.
Após esses procedimentos, sua doença será tratada e a Sra. será acompanhada por
um período de 2 meses. Uma vez atingido melhora completa do quadro, nova alíquota
de sangue será coletada para comparação, sem necessidade de nova biópsia.
4 - Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3.
Raramente ocorre qualquer complicação após o procedimento. Pode ocorrer do local
ficar um pouco dolorido, ou sangrar um pouco, o que pode acontecer normalmente
quando se faz este tipo de biópsia. Se isso acontecer, normalmente a realização de
compressas locais por poucos dias pode melhorar. O uso de analgésicos como o
paracetamol será permitido, segundo a orientação do médico. Como qualquer outra
biópsia, pode ocorrer a formação de uma cicatriz, que será pequena pois o fragmento
também será pequeno.
Para colher sangue será puncionada uma veia com agulha, como você faz
normalmente para colher os seus exames de sangue de controle para cada consulta. A
Sra poderá sentir uma leve dor no local da punção. Eventualmente, pode ocorrer a
formação de uma equimose (“roxo”), que desaparece em pouco tempo.
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5 - Benefícios para o participante.
A Sra. não será cobrada nem será fornecida remuneração em dinheiro ou outra
vantagem financeira pela participação neste estudo.
Os resultados deste estudo ajudarão a determinar o tipo de inflamação que ocorre na
pele quando da inflamação da doença. Por isso, poderá ajudar no seu tratamento e na
descoberta de novas medicações para o tratamento do lúpus.
6 - Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o
paciente pode optar.
Conforme descrito, nosso procedimento/ tratamento utiliza as formas mais atuais e
seguras possíveis, não existindo grandes riscos ao paciente. Neste caso, não existem
procedimentos alternativos.
7 - Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal
investigador é o Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto que pode ser encontrado no
endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar 255, CEP 05403-900 - SP - Brasil
Telefone(s) (11) 3069-6384 (ambulatório) e (11) 3069-7227 (enfermaria).
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225
– 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – Email: cappesq@hcnet.usp.br
8 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na
Instituição.
9 - Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto
com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente.
10 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando
em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores.
11 - Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela
será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
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12 - Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a
tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.
13 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para
esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo”Avaliação do efeito antiinflamatório do
Hormônio Estimulador de Melanócito (Alfa MSH) no lúpus eritematoso sistêmico:
estudo experimental e em humanos”.
Eu discuti com o Dr. Eduardo Ferreira Borba Neto sobre a minha decisão em participar
nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo,
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores
de deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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Anexo C - Aprovação CAPPesq n° 0612/09
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