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RESUMO 

CARRASCO, S. Aumento da expressão do receptor Toll-like 2 em monócitos do 

sangue periférico de pacientes com artrite psoriásica [Dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina. Universidade de São Paulo: 2014. 
 

INTRODUÇÃO: Os receptores Toll-like 2 e 4 (TLR-2 e TLR-4) são capazes de ativar 
células imunes inatas em resposta a bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, 
respectivamente. Na artrite psoriásica (APs), doença articular inflamatória crônica, 
fatores genéticos, ambientais e infecciosos parecem estar envolvidos. OBJETIVO: 
Avaliar as expressões dos receptores: TLR-2; TLR-4; CD114 e do CD116 em 
monócitos e neutrófilos do sangue periférico de pacientes com APs e adicionalmente 
a prevalência do HLA-B27. MÉTODOS: Quarenta e cinco pacientes com diagnóstico 
de APs conforme os critérios CASPAR e 32 indivíduos saudáveis foram estudados. 
Dentre os 45 pacientes, 27 apresentavam APs ativa (DAS28 > 2,6) e 18 APs inativa 
(DAS28 < 2,5). A leitura das expressões do TLR-2, TLR-4, CD14, CD66, CD114, 
CD116 e do HLA-B27 foi realizada por citometria de fluxo no FACSCalibur da marca 
Becton-Dickson, utilizando anticorpos monoclonais da BD Biosciences, anti-humanos 
produzidos em murino. Os anticorpos monoclonais (AcMo) para marcar receptores de 
membrana empregados foram: CD14 conjugado com PerCP-Cy5.5 para marcar 
população de monócitos; CD66 conjugado com PE e FITC para população de 
neutrófilos; CD114 para marcar receptor de fator estimulatório de colônias de 
granulócitos e CD116 para marcar receptor de fator estimulatório de colônia de 
granulócitos-macrófagos. A análise estatística utilizou o teste U de Mann-Whitney e o 
teste exato de Fisher. Os valores obtidos em porcentagem foram expressos como 
média ± intervalo interquartil, de acordo com uma distribuição não-paramétrica, 
avaliados pelo teste de Shapiro-Wilk. RESULTADOS: Demonstramos aumento de 
expressão do TLR-2 em monócitos periféricos de pacientes com APs, APs ativa e 
APs inativa comparados aos controles (p<0,002; p<0,001 e p<0,04, respectivamente). 
A expressão do TLR-4 foi similar nos pacientes com APs, APs ativa e APs inativa e 
controles (p<0,23; p< 0,33 e p<0,29, respectivamente). A expressão do receptor G-
CSF (CD114) e do receptor GM-CSF (CD116) foi similar nos pacientes e controles 
nas populações de monócitos e neutrófilos (p>0,05). O HLA-B27 foi positivo em 1/3 
dos pacientes com APs e 6% dos controles. Nos pacientes HLA-B27+ comparados 
aos controles HLA-B27+, a porcentagem de expressão do TLR-2 nos monócitos foi 
significantemente maior (p<0,004). CONCLUSÃO: O aumento da expressão do TLR-2 
em monócitos de pacientes com APs reforça o papel da imunidade inata e sugere que 
a exposição a bactérias Gram-positivas possa ter um papel na indução da resposta 
inflamatória nesta doença.  
 
Palavras-chave 

Artrite psoriásica, receptores Toll-like, imunidade inata, monócitos e neutrófilos, HLA-
B27 



 

 

ABSTRACT 

CARRASCO, S. Increased expression of Toll-like receptor 2 in peripheral blood 

monocytes from patients with psoriatic arthritis [Dissertation]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina. Universidade de São Paulo: 2014. 

 
INTRODUCTION: Toll-Like receptors 2 and 4 (TLR-2 and TLR-4) are able of activating 
innate immune cells in response to Gram-positive and Gram-negative bacteria, 
respectively. In Psoriatic Arthritis (APs), chronic inflammatory joint disease and 
genetic, environmental and infectious factors seems to be involved. OBJECTIVES: 
Evaluate expressions of TLR-2; TLR-4; CD114 and CD116 receptors in monocytes 
and neutrophils from peripheral blood patients with APs and additionally the 
prevalence of HLA-B27. METHODS: Forty five patients diagnosed with APs according 
with CASPAR criteria and 32 health individuals were studied. Among the 45 patients, 
27 presented active APs (DAS28 > 2,6) and 18 inactive APs (DAS28 < 2,5). The 
evaluation of the TRL-2, TLR-4, CD14, CD66, CD114, CD116 and HLA-B27 
expressions was held by flow cytometry in FACSCalibur from Becton-Dickson, utilizing 
BD Biosciences’ monoclonal antibodies, anti-human produced in mice. The 
monoclonal antibodies (AcMo) used to mark membrane receptors were: CD14 in 
conjunction with PerCP-Cy 5.5 to mark population of monocytes; CD66 in conjunction 
with PE and FITC for population of neutrophils; CD114 to mark stimulatory factor 
receptor for granulocyte colonies and CD116 to mark stimulatory factor receptor for 
granulocyte-macrophage colony. The statistical analysis utilized Mann-Whitney’s U 
test and Fisher’s exact test. The values obtained as percentages were expressed as 
median ± interquartile range, consistent with a non-parametrical distribution, assessed 
by Shapiro-Wilk’s test. RESULTS: Increased expression of TLR-2 in peripheral 
monocytes of patients with APs, active APs and inactive APs compared to controls 
(p<0.002; p<0.001 and p<0.04, respectively). TLR-4 expression was similar in patients 
with APs, active APs and inactive APs and controls (p<0.23; p<0.33 and p<.029 
respectively). The expression of the G-CSF (CCD114) receptor and GM-CSF (CD116) 
receptor were similar in patients and controls in populations of monocytes and 
neutrophils (p>0.05). HLA-B27 was positive in 1/3 of the patients with APs and 6% of 
the controls. The percentage of expression of TLR-2 in HLA-B27 + patients compared 
to HLA-B27 + controls was significantly higher (p<0.004). CONCLUSION:  Increased 
of TLR-2 receptors expression in patients with APs monocytes reinforces the role of 
innate immunity and suggests that the exposure to Gram-positive bacteria may have a 
role in the induction of the inflammatory response in this disease. 

Keywords 

Psoriatic arthritis, toll-like receptors, innate immunity, neutrophils, monocytes, HLA-
B27 
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1.  Introdução 

 A artrite psoriásica (APs) é uma doença inflamatória crônica das articulações 

associada à psoríase cutânea, que pode acometer o esqueleto axial, com sacroilíte, 

além das articulações periféricas [1]. Louis Aliberti (1818), citado por Gladman (2009) 

[2], descreveu pela primeira vez a doença e, atualmente, estima-se que a sua 

prevalência na população mundial seja de 0,02%-0,025% [3]. A APs ocorre em ambos 

os sexos e em todas as faixas etárias [4], apesar de sua incidência ser maior dos 40 a 

50 anos de idade [5]. A prevalência da psoríase cutânea isolada na população é de 

2% a 3% e sua associação com artrite ocorre em 6% a 42% dos pacientes [1,6]. O 

envolvimento da pele precede a artrite em aproximadamente 75% dos casos, em 10% 

o quadro cutâneo e o articular são simultâneos e em 15% o comprometimento 

cutâneo é posterior [7]. De fato, as lesões eritemato-descamativas na pele podem 

preceder em meses ou anos a inflamação nas articulações, estruturas músculo-

esqueléticas e partes moles adjacentes, com sintomas de dor, edema e rigidez, 

particularmente nos dedos das mãos e dos pés, sendo que o desencadeamento da 

APs pode ocorrer após estresse emocional [8, 9]. Em 1973, Moll e Wright propuseram 

a classificação da APs em 5 subgrupos ou formas clínicas distintas: a forma distal 

clássica, a oligoarticular assimétrica, a poliarticular semelhante à artrite reumatóide, a 

espondilitica e a mutilante [1]. No entanto, estudos posteriores mostraram 

superposição destas formas em boa parte dos pacientes, de modo que a tendência 

atual é classificar a APs em: poliarticular (41%), oligoarticular (31%), axial e periférica 

(28%) [10]. É importante ressaltar que o fator reumatoide sérico é ausente em todos 

os subgrupos [1]. O diagnóstico de APs é baseado nos critérios CASPAR (Anexo A), 

no qual é necessária a presença de doença inflamatória articular, seja ela periférica, 
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axial ou entesítica, e atingir pelo menos 3 pontos dentre 5 categorias: evidência de 

psoríase; distrofia ungueal psoriásica; fator reumatóide negativo; dactilite atual ou 

prévia; e evidência radiológica de neoformação óssea justa-articular [10]. 

A etiopatogenia da APs permanece desconhecida, mas acredita-se haver 

influência de fatores ambientais, infecciosos e imunogenéticos [9, 11].  

O traço genético PSORS1-9 associado à APs favoreceu o conceito da base 

genética multifatorial, que se intensificou com a descoberta de mais de 20 loci 

candidatos associados à suscetibilidade para a expressão da doença [12,13,14]. De 

fato, vários loci de suscetibilidade envolvidos na APs tem sido implicados, 

principalmente os alelos do antígeno leucocitário humano (HLA - Human Leukocyte 

Antigen) de classe I, indicando ser uma doença geneticamente heterogênea [12]. O 

alelo HLA-Cw6 foi o mais associado, apesar de presente em 40% a 80% dos casos, 

mas também em 10% a 15% dos controles [13]. Pacientes HLA-Cw*0602+ iniciam a 

psoríase em idade mais jovem e têm doença de pele mais extensa e grave, enquanto 

que alterações ungueais e artrite são mais comuns nos pacientes HLA-Cw6- [12]. 

Polimorfismos nos genes codificados na região do cromossomo 6p igualmente foram 

associados à APs [15,16]. Outros marcadores como HLA-B13, HLA-B57, HLA-B39 e 

HLA-Cw7 também parecem ter associação positiva em estudos populacionais de 

psoríase e APs, embora mais forte com o HLA-Cw629 [17]. Alguns alelos parecem 

identificar um determinado padrão de APs, como o HLA-B27 com envolvimento axial, 

HLA-DR4 com forma erosiva e os HLA-DR7, HLA-B38 e HLA-B39 com poliartrite 

periférica [15]. Outros foram identificados como fator prognóstico, isto é, HLA-B39 

isolado, HLA-B27 na presença de HLA-DR7 ou HLA-DQw3 na ausência de HLA-DR7, 

parecem conferir maior gravidade aos pacientes com APs, enquanto que o HLA-B22 
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parece ser protetor para progressão da doença [18]. Em relação ao HLA-B27, 

conforme a literatura mundial e de acordo com a região geográfica, pode estar 

presente em 20% a 60% dos doentes com APs [15,16], com maior incidência nas 

formas axiais ou espondilíticas [1,2]. Em nosso meio, 2 trabalhos analisaram a 

frequência do HLA-B27 em 22 e 102 pacientes brasileiros com APs [19,20]. No 

estudo de Belo Horizonte [19] o HLA-B27 foi positivo em 36% (8/22) pelo método de 

microlinfotoxidade, enquanto que no grupo de Campinas [20] sua positividade por 

PCR (polimerase chain reaction) foi de 21% (21/102), sobretudo nos espondilíticos. 

Observações clínicas e laboratoriais sugerem o papel de agentes infecciosos 

na etiopatogenia da APs. Neste sentido, Vasey e colaboradores (1982) e Rantakokko 

e colaboradores (1997) encontraram, nos soros de pacientes com APs e psoríase, 

títulos elevados de anticorpos contra diferentes componentes da parede celular de 

estreptococos, incluindo peptidoglicanos e peptidoglicanos polissacárides, quando 

comparados àqueles com artrite reumatoide e controles saudáveis [21,22]. Esta 

resposta humoral específica notada sugere que bactérias da flora cutânea possam 

ser importantes no desencadeamento e/ou perpetuação da doença [21, 22].  

Várias células, como fagócitos, incluindo neutrófilos e macrófagos, além de 

monócitos e células dendríticas, participam do reconhecimento de patógenos 

estimulando a resposta imunológica [23]. A imunidade inata é a primeira linha de 

defesa do organismo contra substâncias estranhas e infecciosas, como bactérias, por 

meio de barreiras físicas e químicas [23]. A ativação das células da imunidade inata 

ocorre por meio do reconhecimento de antígenos bacterianos via receptores Toll-like 

(TLRs) [24]. Os TLRs são glicoproteínas tipo I integrais de membrana; possuem um 

domínio homólogo ao receptor de IL-1 em sua cauda citoplasmática e um domínio 
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externo rico em leucina e cisteína, onde estão os receptores de reconhecimento 

padrão altamente conservados, os PRRs (pattern recognition receptors), responsáveis 

pelo desencadeamento da resposta imune. Dez TLRs foram descritos em humanos e 

13 em camundongos [25]. Os TLRs reconhecem padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) e padrões moleculares associados a danos (DAMPs), sendo 

capazes de iniciar e perpetuar a resposta inflamatória. Os PAMPs abrangem diversos 

ligantes, como lipoproteína, lipopolissacáride (LPS), flagelinas e ácidos nucleicos de 

bactérias, vírus e parasitas, e os DAMPs incluem moléculas endógenas originadas de 

danos teciduais [26]. A ativação dos múltiplos TLRs gera a liberação das citocinas 

pró-inflamatórias, tais como IL-1, IL-6, TNF-α e IFN-β. Em indivíduos com 

predisposição genética, esta ativação desregulada pode levar à quebra da tolerância 

imunológica periférica e por sua vez o desenvolvimento de doenças autoimunes, 

como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide, esclerodermia sistêmica e APs 

[27, 28].  

O TLR-2 é capaz de reconhecer vários padrões moleculares, como os 

peptidoglicanos, que são os principais constituintes da parede bacteriana de 

organismos Gram-positivos, enquanto que o TLR-4 reconhece os LPS, componentes 

básicos da parede das bactérias Gram-negativas [29, 30].  

A molécula CD14 é um receptor importante no reconhecimento de ligantes 

microbianos, altamente expressa em monócitos circulantes, mas também em 

neutrófilos. Na membrana dos neutrófilos, a expressão do TLR-2 e do CD14 é 

regulada por fatores solúveis estimuladores de colônias de granulócitos (G-CSF- 

Granulocyte colony-stimulating factor – receptor CD114) e por fatores estimuladores 

de colônias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF- Granulocyte-macrophage colony-
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stimulating factor – receptor CD116) [31]. O G-CSF é gerado em locais de infecção e 

atua como um hormônio endócrino capaz de mobilizar os neutrófilos da medula e 

repô-los, caso sejam consumidos na reação inflamatória; também funciona como co-

receptor juntamente com o TLR-4 para ligação ao LPS bacteriano. Por outro lado, o 

GM-CSF promove a maturação de células da medula óssea, originando células 

dendríticas e monócitos [23]; sensibilizam estas células a responderem de forma 

exacerbada à estimulação subsequente com agonistas do TLR-2 [31]. É importante 

ressaltar que ambos – o TLR-2 e o TLR-4 – ativam monócitos e neutrófilos a 

produzirem citocinas pró-inflamatórias envolvidas em doenças inflamatórias crônicas 

[28,30].  

Na psoríase, há maior proliferação de queratinócitos, infiltrado de células 

inflamatórias e angiogênese aumentada, que podem anteceder a ocorrência da 

manifestação articular, ou seja, da APs [32]. A nível tecidual, e por imuno-

histoquímica, demonstrou-se aumento de expressão do TLR-2 na epiderme; na 

derme, células dendríticas expressaram TLR-2 e TLR-4, mas não TLR-9, enquanto 

que células dendríticas da epiderme expressaram TLR-4, mas não TLR-2 nem TLR-9 

(32). Já nas células mononucleares do sangue periférico, Garcia-Rodriguez e 

colaboradores (2011) demonstraram aumento importante da expressão gênica do 

TLR-4 e aumento moderado da expressão gênica do TLR-2, enfatizando o 

envolvimento da resposta imune inata nesta doença [33]. Begon E. e colaboradores 

(2007) [34] haviam estudado a expressão de TLRs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em pacientes com 

psoríase e observaram que apenas a expressão do TLR-2 estava aumentada em 

lesões cutâneas e em células obtidas de cultura de queratinócitos estimulados com 

peptidoglicanos e LPS [30]. Alguns autores argumentam que os queratinócitos 
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possam ser a chave do processo inflamatório que, após estímulo, liberam citocinas 

pró-inflamatórias [35], como TNF-α e IL-8 [30], promovendo o recrutamento de células 

T [35]. Assim, na psoríase, um estímulo infeccioso ou ambiental poderia atuar como 

gatilho, interferindo na imunidade inata, levando à ativação de queratinócitos e 

sinoviócitos [32] com liberação de IL-1 e TNF-α ativando as células dendríticas da 

epiderme e da derme [32]. Estas células ativadas processam o antígeno e migram 

para os linfonodos, promovendo o recrutamento de células inflamatórias como células 

T e B para o tecido lesado. Assim, os linfócitos T ativados de doentes psoríasicos se 

diferenciariam preferencialmente em células TCD4+ tipo 1 (Th1; produtores de INF- ץ  , 

TNF-α e IL-2), tipo 17 (Th17; produtores de IL-17, TNF-α, IL-6 e IL-22) e TCD8+ tipo 1 

(Tc1; produtores de TNF-α, INF- ץ,  perforinas e granzima B) [36]. Portanto, estas 

citocinas pró-inflamatórias juntamente com o aumento da angiogênese auxiliariam o 

recrutamento dos linfócitos, perpetuando o processo inflamatório.  

Em pacientes com APs, apenas um estudo analisou o possível papel 

etiopatogênico dos TLRs. Candia e colaboradores (37) avaliaram a expressão do 

TLR-2 e do TLR-4 em monócitos do sangue periférico de 10 indivíduos com APs 

ativa, artrite reumatoide e controles por citometria de fluxo e Western Blot. Os 

monócitos foram estimulados in vitro com GM-CSF concomitante com IL-4 e LPS, no 

intuito de promover sua diferenciação em células dendríticas imaturas e em células 

dendríticas maduras, respectivamente. Os autores observaram expressão aumentada 

do TLR-2 nas células dendríticas imaturas de pacientes com doença ativa, mas não 

naqueles com artrite reumatoide e controles normais. No sobrenadante de cultura de 

monócitos notaram aumento de produção de TNF-α e IFN-ץ, sugerindo um padrão 

Th1 de resposta, mas não de IL-2, IL-4, IL-5, IL-10 nem IL-12 [37]. 



Introdução   8 

 

Portanto, parece que, na psoríase e na APs, o aumento da expressão do 

TLR-2, aliado à maior produção de citocinas pró-inflamatórias, sugere o papel da 

imunidade inata na patogênese da doença psoriásica, onde bactérias Gram-positivas 

poderiam atuar como gatilho para o seu desenvolvimento. Entretanto e diante da 

escassez de estudos consistentes que esclareçam a participação da imunidade inata 

na APs, conduzimos este estudo. Desta forma, no intuito de investigar esta hipótese, 

avaliamos a expressão do TLR-2 e do TLR-4 em monócitos e neutrófilos do sangue 

periférico de um maior número de pacientes com APs, comparando doentes com 

doença ativa e inativa. Adicionalmente, verificamos as expressões dos receptores de 

G-CSF (CD114) e GM-CSF (CD116) e a prevalência do antígeno HLA-B27 em 

amostra de pacientes brasileiros com APs pertencentes a um único centro. 

. 
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2.  Objetivos 

� Estudar em monócitos e em neutrófilos do sangue periférico de pacientes com 

APs, e considerando a influência da atividade clínica da doença, a expressão 

dos receptores:  

• TLR-2 e TLR-4. 

• G-CSF (CD114) e GM-CSF (CD116). 

 

� Determinar a prevalência do antígeno HLA-B27 em uma grande amostra de 

pacientes brasileiros com APs pertencentes a um único centro. 
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3. Métodos 

3.1. Casuística 

Durante o período de 24 meses, pacientes consecutivos com diagnóstico 

definido de APs acompanhados no ambulatório de espondiloartrites (EpA) da 

Disciplina de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP) foram estudados. Todos os sujeitos 

preencheram os critérios CASPAR (Anexo A) [10]. Foram incluídos pacientes com 

doença periférica e excluídos aqueles com doença axial isolada e/ou com 

intercorrências infecciosas. O grupo controle foi formado por voluntários saudáveis do 

Laboratório de Investigação Médica em Reumatologia (LIM-17) do HCFMUSP. Este 

estudo baseou-se nos princípios da Declaração de Helsinki, recebendo aprovação do 

Comitê de Ética institucional (CAPPesq nº 0533/07) e todos os indivíduos assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice) antes do início do estudo. 

Como o quadro clínico era sobretudo periférico, o escore de atividade de 

doença DAS28 (Anexo B) foi utilizado para avaliar a atividade clínica da APs. Este se 

baseia na contagem de 28 articulações dolorosas e edemaciadas, na velocidade de 

hemossedimentação (VHS) e na avaliação global de saúde (AGS), e considera 

pacientes com doença clinicamente ativa aqueles com DAS 28 > 2,6 [40]. 

3.2. Obtenção de sangue periférico  

Amostras de 5 mL de sangue foram coletados de todos pacientes com APs e 

controles por punção venosa periférica em tubos com EDTA, para posterior marcação 

com anticorpos monoclonais apropriados. 
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3.3. Marcação do sangue periférico com anticorpos monoclonais  

Após coleta do sangue periférico, 200 µL de sangue de pacientes com APs e 

controles foram colocados em cada 1 dos 6 tubos contendo 2 mL de tampão fosfato 

salina com azida 0,1% phosphate buffered saline (PBS); em seguida à centrifugação 

a 2.000 rpm por 3 minutos, 50 µL de PBS-azida 0,1% com soro fetal bovino 2% (SFB) 

foram adicionados. Quatro dos 6 tubos foram centrifugados e incubados durante 20 

minutos com o receptor Fc anti-humano não-conjugado (reagente de bloqueio FcR, 

eBioscience, San Diego, CA, EUA) para evitar a subsequente aderência não-

específica de anticorpos monoclonais (AcMo).  

Seguindo as instruções do fabricante (BD Biosciences, San Jose, CA, EUA), as 

células do sangue periférico distribuídas nos 6 tubos foram coradas por 20 minutos 

com os seguintes anticorpos monoclonais anti-humanos produzidos em murinos: a) 

anti-CD66 conjugado com ficoeritrina (PE - amarelo) e com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC - verde) para marcação específica de neutrófilos; b) anti-CD14 

conjugado com complexo proteína peridinina-clorofila (PerCP-Cy5. 5 - vermelho forte) 

para marcação de monócitos; c) anti-TLR-2 conjugado com Alexa-fluor®; d) anti-TLR-

4 biotinilado conjugado com estreptavidina marcada com isotiocianato de fluoresceína 

–FITC; e) anti-CD114 conjugado com PE para marcação de receptor G-CSF (fator 

estimulatório de colônias de granulócitos); f) anti-CD116 conjugado com FITC como 

marcador de receptor GM-CSF (fatores estimulatórios de colônias de granulócitos-

macrófagos).    
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As compensações do citômetro de fluxo antes de cada análise foram 

realizadas utilizando marcação com anticorpos isotípicos para cada fluorocromo (FL-

1, FL-2 e FL-3) como controle negativo. Para o controle positivo, as células 

sanguíneas foram marcadas em um único tubo com anti-TCD3 (PerCP) FL-3, anti-

TCD4 (PE) FL-2 e anti-TCD8 (FITC) FL-1 (Figura 1).  

        

 

 

Figura 1. Figura representativa das marcações de citometria de fluxo. 
 
TLR-2 e TLR-4 = Toll like-receptors, CD66 = neutrófilos, CD14= monócitos 
CD116 = GM-CSF (Fatores estimulatórios de colônias de granulócitos-macrófagos) 
CD114 = G-CSF (Fator estimulatório de colônias de granulócitos), TCD3 = Linfócitos  

 

Após marcação com os monoclonais e para melhor visualização das células 

brancas, os eritrócitos de cada tubo foram lisados com 2 mL de solução de lise diluída 

em água destilada na concentração de 1:10 (BD Biosciences) por no máximo 10 

minutos e centrifugadas a 2000 rpm por 3 minutos. Em seguida, as células brancas 

marcadas foram lavadas 2 vezes com 2 mL de solução de PBS-azida 0,1% e fixadas 

em 400 µL de paraformaldeído a 1% para posterior análise citométrica.  
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Todos os tubos foram armazenados a 4ºC por pelo menos 15 minutos antes da 

leitura no citômetro de fluxo FACSCalibur™, sendo que 30.000 células (monócitos e 

neutrófilos) de cada amostra foram avaliadas.   

3.4. Avaliação quantitativa de monócitos e neutrófilos do sangue 

periférico 

A avaliação quantitativa de monócitos e de neutrófilos foi feita por citometria de 

fluxo, após marcação sanguínea com os anticorpos murinos anti-CD14 conjugado 

com PerCP-Cy5.5 (vermelho forte) e anti-CD66 conjugado com isotiocianato de 

fluoresceína (FITC-verde), respectivamente. Duas regiões foram determinadas no 

gráfico dot-plot considerando o número total das populações de monócitos e de 

neutrófilos, respectivamente. 

3.5. Marcação do sangue periférico com anticorpo anti-HLA-B27 ligado à 

membrana do linfócito TCD3+ 

Uma aliquota de 50 µL de sangue periférico de cada paciente com APs e 

controle foi utilizada para detectar o HLA-B27. Após incubação com 30 µL do 

anticorpo anti-TCD3/PE e anti-HLA-B27/FITC, o tubo de ensaio foi homogeneizado 

por 3 segundos e incubado durante 15 a 20 minutos à temperatura ambiente. Dois mL 

de solução de lise BD FACS foram adicionados e realizada nova incubação por no 

máximo 10 minutos, seguida de centrifugação a 1.200 rpm durante 5 minutos à 

temperatura ambiente. O sobrenadante aspirado com o auxílio de uma pipeta Pasteur 

acoplada à bomba a vácuo foi descartado. O tubo contendo as células marcadas foi 

agitado em baixa velocidade, 2 mL de PBS com 0,1% de azida sódica foram 

adicionados e seguidos de nova agitação à baixa velocidade. Após centrifugação a 
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1.200 rpm por 5 minutos, o sedimento homogeneizado foi fixado com 250 µL de 

paraformaldeído a 1% por no mínimo 30 minutos para posterior análise citométrica.  

3.6. Citometria de Fluxo 

Todas as análises das células do sangue periférico marcadas com os 

monoclonais foram realizadas por citometria de fluxo. Esta metodologia avalia as 

múltiplas propriedades físicas e biológicas de uma célula, como seus antígenos de 

membrana, componentes intracitoplasmáticos e nucleares (Marti e colaboradores, 

2001 [39]; Bacal e colaboradores, 2003 [40]). Para a análise das regiões de 

polimorfonucleares (PMN), de monócitos, do fator estimulatório de colônias de 

granulócitos (CD114), do fator estimulatório de granulócitos-macrófagos (CD116) e 

dos TLR-2 e TLR-4, as regiões foram avaliadas no gráfico de dispersão frontal e 

lateral, no qual se visualiza o tamanho e a granulidade de cada célula. Em cada 

região, PMN e monócitos foram definidos como células CD66+ ou CD14+, 

respectivamente. A porcentagem de células que expressam TLR-2 ou TLR-4 foi 

contada, sendo consideradas como positivas as células situadas no quadrante 

superior direito. Os limites de positividade para dot-plots no gráfico foram definidos 

usando anticorpos monoclonais (isotiocianato de fluoresceína – FITC; ficoeritrina PE e 

complexo proteína peridinina-clorofila PerCP) como controles isotípicos. 

Todos os reagentes foram utilizados à temperatura ambiente, protegidos da luz 

direta, e todas as amostras foram analisadas no aparelho FACSCalibur Analyser 

Becton Dickinson. Os ajustes iniciais nas voltagens dos fotomultiplicadores dos 

detectores de dispersão da luz frontal (FSC) e lateral (SSC) foram realizados com os 

controles isotípicos. Em seguida, com os controles positivos (TCD3+, TCD4+ e 

TCD8+), foram realizadas as compensações dos fotodetectores de fluorescência-1 
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(FL-1), fluorescência-2 (FL-2) e fluorescência-3 (FL-3), capazes de detectar 

comprimentos de onda de 494 nm e 517 nm emitidos pelo fluorocromo FITC (verde), 

de 565 nm e 660 nm emitidos pelo fluorocromo PE (amarelo), de 670 nm emitidos 

pelo PerCp (vermelho) e de 488 nm emitidos pelo Alexa Fluor® (verde), 

respectivamente. Estes ajustes são necessários para corrigir a superposição dos 

espectros de fluorescência emitidos por FITC, PE, PerCp e Alexa Fluor®. As células 

mononucleares foram aspiradas pelo sistema fluido e individualmente excitadas pelo 

feixe de raios laser. À medida que as células foram excitadas pelo laser, elas 

absorveram a energia do laser e a emitiram em forma de comprimento de ondas 

(fluorescências). As ondas de energia ou sinais de luz passavam pelo sistema óptico 

constituído de espelhos e filtros de luz e eram conduzidos para os fotodetectores FL-

1, FL-2 e FL-3. Concomitantemente, o detector FSC captava a luz dispersa na direção 

frontal do laser, que corresponde ao tamanho da célula. O detector SSC, situado em 

ângulo reto com o laser, captava a luz dispersa lateralmente, reflexo de complexidade 

interna das células e de sua granulidade. Todos os sinais ópticos foram amplificados 

e transformados em sinais eletrônicos, convertidos em valores digitais, quantificados e 

enviados para análise digital no computador do citômetro de fluxo [39,40,41], 

utilizando o programa CellQuest ™ (BD Biosciences).  

Para análise do HLA-B27, a leitura no citometro de fluxo foi feita usando o 

software BDTM HLA-B27 e a região dos linfócitos foi avaliada no gráfico de dispersão 

frontal e lateral, na qual se visualiza o tamanho e a granulidade de cada célula nas 

células TCD3+. Em seguida, a porcentagem de células que expressam TCD3+/HLA-

B27+ foi visualizada, sendo consideradas como positivas as células no quadrante 



  Métodos   18 

 

superior direito. Os limites de positividade para dot- plots no gráfico foram definidos 

usando controles isotípicos. 

3.7. Análise estatística  

A análise estatística foi realizada pelo programa Windows® SPSS 15,0 para 

pacote de software estatístico (Chicago, IL, EUA). A comparação entre grupos 

utilizando o teste U de Mann-Whitney e os resultados expressos em porcentagem 

como média ± intervalo interquartil, de acordo com uma distribuição não-paramétrica, 

avaliados pelo teste de Shapiro-Wilk. Na análise do HLA-B27 entre os grupos 

positivos e negativos, utilizamos o software GraphPad Prism 6.0 pelo teste de Fisher. 

Os valores de p<0,05 foram considerados significativos. 
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4. Resultados 

4.1. Características demográficas dos pacientes com APs 

Quarenta e cinco pacientes com APs, 22 mulheres e 23 homens, com média 

de idade de 52 ± 13 anos e duração média da doença de 15 ± 10 anos e 32 

indivíduos saudáveis, 17 mulheres e 15 homens, com média de idade 33 ± 7 anos 

incluídos como grupo controle foram analisados. Vinte e sete pacientes foram 

classificados como tendo APs ativa (média do DAS28 > 3,75), duração média da 

doença de 14 ± 9 anos e 18 pacientes como APs inativa (média do DAS28 < 1,76) 

com duração medida da doença 17 ± 11 anos (p>0,91). 

4.2. Expressão dos receptores TLR-2 e TLR-4 ligados à membrana de 

monócitos e neutrófilos do sangue periférico de pacientes com APs, APs 

ativa, APs inativa e controles (Tabelas 1 e 2, Figuras 2 e 3) 

A Tabela 1 mostra a expressão do TLR-2 em monócitos e em neutrófilos de 

pacientes com APs e controles. Nos monócitos, a expressão do TLR2 nos pacientes 

com APs, APs ativa, APs inativa e indivíduos sadios foi 89 ± 17%; 90 ± 17%; 86 ± 

18% e 71 ± 49%, respectivamente, sendo maior nos pacientes com APs, tanto com 

doença ativa como naqueles com APs inativa quando comparados aos controles 

(p=0,002, p=0,001 e p= 0,004). Ainda, a expressão do TLR-2 nos monócitos foi similar 

nos pacientes com APs ativa e APs inativa (90 ± 17% vs 86 ± 18%, p=0,10). Em 

neutrófilos, a expressão do TLR-2 foi similar nos pacientes com APs, APs ativa, APs 

inativa e indivíduos sadios: 6 ± 29%; 6 ± 39%; 8 ± 24% e 18,50 ± 31%, 

respectivamente (p=0,07, p=0,15 e p=0,10). Não houve diferença na expressão do 
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TLR-2 em neutrófilos de pacientes com APs ativa comparados aos com APs inativa (6 

± 9% vs. 8 ± 24%, p=0.74).  

Em relação à expressão do TLR-4, a Tabela 2 demonstra que foi similar em 

ambos – monócitos e neutrófilos – de pacientes com APs e controles, tanto nos com 

APs ativa, quanto nos com APs inativa. 

Tabela 1. Expressão do TLR-2 em monócitos e neutrófilos do sangue periférico de 

pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles. 

 TLR-2 

 Monócitos (%) Neutrófilos (%) 

APs vs controles 89 ± 17 vs 71± 49 

p=0,002* 

6 ± 29 vs 18 ± 31 

p=0,07 

APs ativa vs controle 90 ± 17 vs 71 ± 49 

p= 0,001* 

6 ± 39 vs 18 ± 31 

p=0,15 

APs inativa vs controle 86 ± 18 vs 71 ± 49 

p= 0,04* 

8 ± 24 vs 18,50 ± 31 

p=0,10 

APs ativa vs APs inativa 90 ± 17 vs 86 ± 18 

p=0,10 

5 ± 39 vs 8 ± 24 

p=0,74 

APs: Artrite psoriásica.                                                           *Teste U de Mann-Whitney, p<0.05. 
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Tabela 2. Expressão do TLR-4 em monócitos e neutrófilos do sangue periférico de 

pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles. 

 TLR-4 

 Monócitos (%) Neutrófilos (%) 

APs vs controles 2 ± 9 vs 1 ± 3 

p=0,23 

2 ± 9 vs 1 ± 3 

p=0,48 

APs ativa vs controle 2 ± 4 vs 1 ± 3 

p=0,33 

2 ± 7 vs 1 ± 3  

p=0,69 

APs inativa vs controle 2 ± 15 vs 1 ± 3 

p=0,29 

2 ± 11 vs 1 ± 3 

p=0,42 

APs ativa vs APs inativa 2 ± 4 vs 2 ± 15 

p=0,83 

2 ± 7 vs 2 ± 11 

p=0,66 

APs: Artrite psoriásica.                                                             *Teste U de Mann-Whitney, p<0.05. 

 

Por meio de dot-plot e histograma, as Figuras 2 e 3 representam, 

respectivamente, as leituras das expressões do TLR-2 e do TLR-4 na membrana de 

monócitos e neutrófilos de 1 paciente com APs e 1 controle. 
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Figura 2. Citometria de fluxo de um paciente com artrite psoriásica: a) gráfico de dispersão dos 
leucócitos periféricos de acordo com tamanho e granulosidade; b) definição dos quadrantes (limites de 
positividade) de acordo com distribuição de monócitos incubados com controle isotípico; c) definição de 
quadrantes (limites de positividade) de acordo com distribuição de neutrófilos incubados com controle 
isotípico; d) expressão de TLR-2 (eixo horizontal) e de CD14 (eixo vertical) por monócitos; e) expressão 
de TLR-2 (eixo horizontal) e de CD66 (eixo vertical) por neutrófilos; f) a expressão de TLR-4 (eixo 
horizontal) e CD14 (eixo vertical) por monócitos; g) a expressão de TLR-4 (eixo horizontal) e CD66 
(eixo vertical) por neutrófilos. A porcentagem de células (monócitos ou neutrófilos) no quadrante 
superior direito foi considerada como uma medida da expressão TLR. 

Paciente 



   Resultados   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Citometria de fluxo de um controle: a) gráfico de dispersão dos leucócitos periféricos de 
acordo com tamanho e granulosidade; b) definição dos quadrantes (limites de positividade) de acordo 
com distribuição de monócitos incubados com controle isotípico; c) definição de quadrantes (limites de 
positividade) de acordo com distribuição de neutrófilos incubados com controle isotípico; d) expressão 
de TLR-2 (eixo horizontal) e de CD14 (eixo vertical) por monócitos; e) expressão de TLR-2 (eixo 
horizontal) e de CD66 (eixo vertical) por neutrófilos; f) a expressão de TLR-4 (eixo horizontal) e CD14 
(eixo vertical) por monócitos; g) a expressão de TLR-4 (eixo horizontal) e CD66 (eixo vertical) por 
neutrófilos. A porcentagem de células (monócitos ou neutrófilos) no quadrante superior direito foi 
considerada como uma medida da expressão TLR. 

 

Controle 
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4.3. Expressão dos receptores CD114 e CD116 ligados à membrana de 

monócitos e neutrófilos do sangue periférico de pacientes com APs, APs 

ativa, APs inativa e controles (Tabelas 3 e 4) 

A expressão do CD114 (G-CSF) em monócitos e neutrófilos foi semelhante em 

pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles, conforme mostrado na Tabela 

3. Da mesma forma, a expressão do CD116 (GM-CSF) também foi similar nos 

pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles (Tabela 4). 

Tabela 3. Expressão do CD114 em monócitos e neutrófilos de pacientes com APs,  

 APs ativa, APs inativa e controles.  

 

 

 

 

 

 

 
APs: Artrite psoriásica.                                                              *Teste U de Mann-Whitney, p<0.05. 

 

 

 

 

 

CD114 Monócitos (%) p Neutrófilos (%) p 

APs vs controles 67±18 vs 51±24 0,06 95±19 vs 93±20 0,74 

APs ativa vs controles 71±13 vs 51±24 0,09 90±28 vs 93±20 0,99 

APs inativa vs controles 64±22 vs 51±24 0,13 99±1 vs 93±20 0,62 

APs ativa vs APs inativa 71±13 vs 64±22 0,73 90±28 vs 99±1 0,70 
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Tabela 4. Expressão do CD116 em monócitos e neutrófilos de pacientes com APs, 

APs ativa, APs inativa e controles. 

CD116 Monócitos (%) p Neutrófilos (%) p 

APs vs controle 32±20 vs 48±30 0,25 79±25 vs 81±17 0,25 

APs ativa vs controles 33±39 vs 48±30 0,27 77±17 vs 81±17 0,25 

APs inativa vs controles 37±29 vs 48±30 0,35 81±17 vs 81±17 0,23 

APs ativa vs APs inativa 33±39 vs 37±29 0,95 77±17 vs 81±17 0,25 

APs: Artrite psoriásica.                                                       *Teste U de Mann-Whitney, p<0.05. 

4.4. Avaliação numérica de monócitos e neutrófilos no sangue periférico 

de pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles (Tabela 5)  

Por meio da citometria de fluxo, a contagem de monócitos de pacientes com 

APs, APs ativa, APs inativa e indivíduos sadios foi de 999 ± 437; 1.043 ± 506; 934 ± 

310 e 656 ± 402, respectivamente, sendo estatisticamente maior nos pacientes com 

APs, tanto com doença ativa como naqueles com APs inativa, quando comparados 

aos controles (p<0,01). Da mesma forma, os números absolutos de neutrófilos 

também foram significativamente maiores nos pacientes com APs, tanto APs ativa 

quanto APs inativa, quando comparados aos controles (15.271 ± 5.162; 15.898 ± 

5.149 e 14.329 ± 5.180; 9.417 ± 5.789) p<0,001. A contagem de monócitos e 

neutrófilos entre os pacientes com APs ativa comparados a APs inativa foram 

similares (1.043 ± 506; 934 ± 310 e 15.898 ± 5.149; 14.329 ± 5.180) p>0,96 e p>0,39, 

respectivamente. 
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Tabela 5. Comparação quantitativa do número de monócitos e neutrófilos do sangue 
periférico, por citometria de fluxo, de pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e 
controles. 

APs Monócitos (n) Neutrófilos (n) 

APs vs controles 

n=45/32 

999 ± 437 vs 657 ± 402 

p<0,0003* 

15271 ± 5162 vs 9417 ± 5789 

p<0,0001* 

APs ativa vs inativa 

n=27/18 

1043 ± 506 vs 934 ± 310 

p=0,96 

15898 ± 5149 vs 14329 ± 5180 

p=0,39 

APs ativo vs controles 

n=27/32 

1043 ± 506 vs 656 ± 402 

p<0,0008* 

15898 ± 5149 vs 9417 ± 5789 

p<0,0001* 

APs inativos vs 
controles n=18/32 

934 ± 310 vs 656 ± 402 

p< 0,01* 

14329 ± 5180 vs 9417 ± 5789 

p<0,0001* 

APs: Artrite psoriásica.                                                                *Teste Mann-Whitney U, p< 0.05 

 

4.5. Expressão do antígeno HLA-B27 ligado à membrana de linfócitos 

TCD3+ (Figura 4) 

Dentre os 45 pacientes que participaram deste estudo, o teste para analisar a 

expressão do HLA-B27 foi feito em 37, estando presente em 12 (32%), sendo que 

3(25%) e 9(75%) tinham acometimento da doença (periférica e axial + periférica 

respectivamente. Na amostra de 32 controles, a positividade foi de 2/32 (6%) 

(p<0,01). 

Além destes 45 pacientes, a expressão do HLA-B27 foi realizada em outros 

104 sujeitos com APs pertencentes ao nosso serviço de reumatologia do HCFMUSP, 

sendo positivo em 30, ou seja 29%. Desta forma, a positividade total do HLA-B27 

dentre os 141 pacientes com APs foi de 29,8%. De acordo com os subtipos clínicos 

de doença entre estes 141 pacientes, o HLA-B27 foi positivo em 26% (22/85) dos 

pacientes com APs periférica, 37% (17/46) dos pacientes com doença axial e 

periférica e 30% (3/10) daqueles com envolvimento axial isolado.  
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Na Figura 4, observa-se dados citométricos representativos da expressão do 

HLA-B27 em 1 controle e em 1 paciente com APs, respectivamente. 

 

Figura 4. Citometria de fluxo de um controle e de um paciente com artrite psoriásica: a) gráfico de 
dispersão dos leucócitos periféricos de acordo com tamanho e granulosidade; b) definição dos 
quadrantes (limites de positividade), de acordo com distribuição de linfócitos incubados com controle 
isotípico; c) expressão do anticorpo HLA-B27 no eixo horizontal e CD3 no eixo vertical; d) expressão de 
CD3/HLA-B27 representada por histograma. A porcentagem de células CD3/HLA-B27 no quadrante 
superior direito foi considerada como uma medida da expressão do HLA-B27. 
 

4.6. Expressão do TLR-2 em monócitos de pacientes com APs HLA-B27+ 

comparados aos controles HLA-B27+  

Nos pacientes com APs HLA-B27+ comparados aos controles HLA-B27+, a 

porcentagem de expressão do TLR-2 nos monócitos foi significantemente maior 

(p<0,004). 
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5. Discussão 

Este estudo demonstrou pela primeira vez aumento da expressão do TLR-2 em 

monócitos de pacientes com APs, independentemente da atividade da doença, 

sugerindo associação preferencial com bactérias Gram-positivas. De maneira similar, 

a expressão do TLR-2 também foi maior nos pacientes com APs HLA-B27+, 

reforçando a importância destes receptores na ativação do sistema imune inato. 

Nos monócitos dos pacientes com APs, APs ativa e APs inativa, a expressão 

do TLR-2 foi significativamente maior quando comparados aos controles. Entre 

pacientes com APs ativa e APs inativa não houve diferença significativa, sugerindo 

que o aumento da expressão do TLR-2 é independente da atividade da doença. Em 

neutrófilos, a expressão do TLR-2 foi similar nos pacientes com APs, APs ativa, APs 

inativa e indivíduos saudáveis. Uma possibilidade para explicar esta discrepância dos 

achados de expressão do TLR-2 nos monócitos e neutrófilos talvez seja o tamanho 

da amostra. Não houve diferença na expressão do TLR-2 em neutrófilos de pacientes 

com APs ativa comparados aos pacientes com APs inativa. Neste sentido, recentes 

pesquisas apontam para o potencial papel dos TLRs em uma variedade de doenças 

inflamatórias (lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, 

gota e outras) [28, 30, 42, 43]. A detecção do TLR-2 nos pacientes com APs indica 

que houve estimulação da resposta imunológica inata, provavelmente ativada no 

início da doença e desencadeada por ácidos lipoteicóicos presentes na parede de 

bactérias Gram-positivas. 

Corroborando com estes achados, Candia e colaboradores (2007) relataram 

que a expressão do TLR-2 foi significativamente elevada em células dendríticas 
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imaturas obtidas a partir de culturas de monócitos de pacientes com APs ativa 

estimulados com GM-CSF e IL-4, sugerindo que bactérias Gram-positivas 

desencadeiam a alta expressão do TLR-2, contribuindo para o processo 

imunopatogênico envolvido na doença articular relacionada à psoríase [37]. 

Entretanto, Candia e colaboradores não encontraram diferença de expressão do TLR-

2 nos monócitos circulantes, provavelmente devido ao pequeno número de pacientes 

avaliados (n= 10) [37]. Em psoríase na qual o envolvimento da pele precede a artrite 

em até 75% dos casos [7], alguns autores relataram alta expressão de TLR-2 na pele 

destes pacientes, sugerindo que bactérias Gram-positivas, tais como estreptococos, 

podem ter um papel indutor relevante na doença [21, 22]. 

Histologicamente, a APs é caracterizada por infiltração de linfócitos T e B, 

macrófagos e células dendríticas associado com aumento da proliferação de 

neutrófilos e angiogênese [52]. Os neutrófilos tem papel importante no 

desenvolvimento da placa psoriásica participando da angiogênse [47,44]. Toichi e 

colaboradores (2000) [45] relataram nas placas psoriásicas e no sangue periférico 

redução do número de neutrófilos após administração de ticlopidina (antiagregante 

plaquetário) com aparecimento de novas placas e aumento na contagem dos 

neutrófilos quando a medicação foi suspensa. Além do envolvimento dos neutrófilos, 

estudos clínicos e experimentais indicam que a inflamação mediada por monócitos-

macrófagos é um fator-chave na estimulação de queratinócitos e hiperproliferação de 

sinoviócitos [citado pelo 31]. Embora indivíduos normais expressem constitutivamente 

TLR-2 em queratinócitos epidérmicos, estudos em psoríase mostraram que as lesões 

psoriásicas na pele têm expressão aumentada deste receptor em comparação com a 
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pele normal [47], enquanto que não foi observada diferença na expressão do TLR-3 e 

TLR-4 [34,47]. 

Em relação à expressão do TLR-4, a porcentagem foi similar em ambos –  

monócitos e neutrófilos – de pacientes com APs e controles, tanto nos com APs ativa, 

quanto nos com APs inativa, sugerindo que bactérias Gram-negativas não devam 

participar na patogênese da APs. Entretanto, Garcia e colaboradores (2011), em PsO, 

evidenciaram o aumento na expressão do gene TLR-4 em células mononucleares do 

sangue periférico, porém não avaliaram a expressão do TLR-4 na membrana [33]. Em 

células dendríticas de pacientes com doença psoriásica, os TLR-2 e os TLR-4 

estavam aumentados [34] e em outras formas de espondiloartrites, como a espondilite 

anquilosante (EA), ambos foram altamente expressos em monócitos do sangue 

periférico [48]. Interessantemente, a artrite reativa é claramente desencadeada por 

uma infecção gastrointestinal bacteriana por Salmonella, Yersínia, Campylobacter e 

Shiguella, ou urogenital (Chlamydia trachomatis) [49], bactérias Gram-negativas que 

contenham em suas paredes LPS que são reconhecidos pelos TLR-4. 

A expressão do CD114 (receptor de G-CSF) em monócitos e neutrófilos foi 

semelhante em pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles. Da mesma 

forma, a expressão do CD116 (receptor de GM-CSF) também foi similar nos 

pacientes com APs, APs ativa, APs inativa e controles. Monócitos e neutrófilos 

desempenham um importante papel na resposta inflamatória por meio da produção 

de moléculas específicas envolvidas na resposta imune [31]. A produção e a liberação 

de G-CSF são estimuladas por LPS presente em bactérias Gram-negativas [53]. LPS 

e G-CSF funcionam como estímulo primário na ativação de neutrófilos por meio da 

sua interação com TLR-2 e com o receptor CD114, respectivamente, promovendo a 
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produção e liberação de GM-CSF. Estudos in vitro mostram que monócitos são 

ativados por TRL-2, mas a presença de GM-CSF aumenta a resposta de monócitos e 

neutrófilos [53]. Quando ocorre a ligação do G-CSF ao receptor CD114, há uma 

diminuição dos receptores disponíveis, uma vez que esse complexo proteína-receptor 

é internalizado e degradado [54], sendo uma possível explicação para nossos 

resultados. Possivelmente, os G-CSF e GM-CSF solúveis estão sendo liberados nos 

monócitos e neutrófilos ativados, estimulando a medula óssea a produzir precursores 

de monócitos e neutrófilos. Futuramente, dosagens dos fatores de crescimento 

G-CSF e GM-CSF solúveis talvez possam ajudar a esclarecer nossos achados. 

O número total de monócitos e neutrófilos foi significativamente maior nos 

pacientes com APs comparados aos nossos controles. Estudos clínicos e 

experimentais indicam que a inflamação mediada por monócitos-macrófagos é um 

fator-chave na estimulação de queratinócitos e hiperproliferação de sinoviócitos 

[citado pelo 31]. Toichi e colaboradores (2000) observaram que os neutrófilos estão 

aumentados nas placas psoriásicas e no sangue periférico [45], corroborando com 

nossos achados e enfatizando o envolvimento da imunidade inata na APs com a 

participação de monócitos e neutrófilos. 

Dentre os 37 pacientes que analisamos, a expressão do HLA-B27 foi positiva 

em 12 (32%), sendo que 3 (25%) e 9 (75%) tinham acometimento da doença 

(periférica e axial + periférica, respectivamente). Como o quadro clínico era sobretudo 

periférico e com a intenção de diferenciar o índice de atividade da doença, utilizamos 

o escore de atividade de doença DAS28, exluindo os pacientes com envolvimento 

puramente axial. A frequência de HLA-B27+ em nosso estudo foi similar à literatura 

mundial (20% a 60%) [1] e na população brasileira (20,6% a 36,4%) [19,20]. A 
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importância da associação do HLA-B27 e bactérias foi demonstrada em modelo 

murino transgênico HLA-B27+, em que o estado livre de germe impede o 

desenvolvimento de características de EpA [48]. Propõe-se que os produtos 

microbianos sejam apresentados para linfócitos TCD8+ no contexto do HLA-B27+ por 

células apresentadoras de antígeno, iniciando assim a resposta inflamatória em 

humanos [49]. Adicionalmente, a expressão do TLR-2 foi maior nos monócitos de 

pacientes HLA-B27+ em comparação com indivíduos saudáveis HLA-B27+, indicando 

o possível papel destes receptores na patogênese da APs. Em AR, o HLA-B27 está 

associado com o aumento da invasão de Salmonella nas células epiteliais [55], 

sugerindo que o HLA-B27 é fortemente associado à infecção [6]. Em murinos com 

AR, fagócitos mononucleares foram responsáveis pela disseminação extraintestinal 

de Salmonella [56] e fibroblastos podem servir como reservatório para micróbios [57]. 

Em conclusão, a alta expressão do TLR-2 em monócitos de pacientes com APs 

sugere o papel de micro-organismos Gram-positivos como um gatilho na resposta 

inflamatória nesta doença. Estudos posteriores são necessários para esclarecer o 

significado patológico da estimulação do TLR na APs. 
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6. Conclusões 

1)  Pela primeira vez demonstramos aumento da expressão do TLR-2 em 

monócitos de pacientes com APs, reforçando o papel do sistema imune 

inato e a possível participação de bactérias Gram-positivas na 

patogênese da APs. 

2)  O aumento da expressão do TLR-2 em monócitos de pacientes com 

APs ativa e inativa sugere que esta seja uma característica da própria 

doença independente da sua atividade clínica. 

3) A expressão de TLR-4 em monócitos e neutrófilos similar em pacientes 

com APs e controles sugere que bactérias Gram-negativas não  devam 

participar na patogênese da doença. 

4) Expressão similar do CD114 e do CD116 (receptores de G-CSF e GM-

CSF, respectivamente) entre pacientes com APs e controles normais. 

5)  Aumento de expressão de TLR-2 em monócitos de pacientes com APs 

HLA-B27+ sugere importante papel destes receptores na patogênese 

da APs, assim como também da imunidade inata. 

6)  A prevalência de HLA-B27 nos nossos pacientes com APs é 

semelhante ao descrito na literatura mundial e brasileira.  
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 7. Anexos 

  

Anexo A – CASPAR criteria 

 

The CASPAR criteria* 

To meet the CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) criteria, a patient must have 

inflammatory articular disease (joint, spine, or entheseal) with ≥3 points from the following 5 categories: 

1. Evidence of current psoriasis, a personal history of psoriasis, or a family history of psoriasis. 

   Current psoriasis is defined as psoriatic skin or scalp disease present today as judged by a rheumatologist 

or dermatologist.† 

   A personal history of psoriasis is defined as a history of psoriasis that may be obtained from a patient, 

family physician, dermatologist, rheumatologist, or other qualified health care provider. 

   A family history of psoriasis is defined as a history of psoriasis in a first- or second-degree relative 

according to patient report. 

2. Typical psoriatic nail dystrophy including onycholysis, pitting, and hyperkeratosis observed on current 

physical examination. 

3. A negative test result for the presence of rheumatoid factor by any method except latex but preferably by 

enzyme-linked immunosorbent assay or nephelometry, according to the local laboratory reference range. 

4. Either current dactylitis, defined as swelling of an entire digit, or a history of dactylitis recorded by a 

rheumatologist. 

5. Radiographic evidence of juxtaarticular new bone formation, appearing as ill-defined ossification near joint 

margins (but excluding osteophyte formation) on plain radiographs of the hand or foot. 

                *The CASPAR criteria have specificity of 98.7% and sensitivity of 91.4%. 

               †Current psoriasis is assigned a score of 2; all other features are assigned a score of 1. 

 
     Taylor W, Gladman D, Helliwell P, et al. Arthritis Rheum 2006;54:2665-73 

 

 

 

 



         Anexos   39 

 

Anexo B – Figura representativa da contagem de 28 articulações 
(DAS 28) 

 

 

Prevoo Mll, Van’t Hoff MA et al. J Rheumatol 1997;24:1477-85. 
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