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INTRODUÇÃO



Define-se quimiotaxia como uma migração dirigida dos leucócitos 

em resposta a um estímulo químico que esteja formando um gradiente (34,105).

Os primeiros estudos da mobilidade dos leucócitos devem-se a 

Metchnikoff e Pfeffer & Leber (25,141). Pfeffer, em 1884, supondo que esta 

migração fosse suscitada e dirigida por mediadores químicos, foi quem in-

troduziu o termo quimiotaxia.

Embora reconhecida como um importante passo da resposta inflama-

tória, só a partir de 1962, com a introdução de uma técnica adequada por 

Boyden (12), a quimiotaxia pôde ser estudada "in vitro". A partir de entao, 

tem-se investigado exaustivamente a quimiotaxia, tanto no seu aspecto fisio-

lógico como no seu comportamento nas doenças, possibilitando o aparecimento 

de importantes revisões sobre o assunto (34,35,62,70a,105,114,140).

Nos últimos 10 anos, têm sido demonstradas alterações desta im-

portante função leucocitária em inúmeras doenças, não só de caráter infec-

cioso (.33,46,47,61,73,92,125,131), como inflamatório (2,64,121), neoplâsico 

(1 0 ,5 1 ,66,1 3 0) e metabólico (60,72,102). Já se comprovou que a quimiotaxia 

está deprimida em algumas colagenoses, como no lúpus eritematoso sistêmico 

(LES; (3,17,84) e na artrite reumatõide (,AR) (42,7^), embora ainda não se 

saiba que papel esta anormalidade exerça na fisiopatogenia destas doenças.

Na moléstia reumática (MR), que é uma doença de caráter eminen-

temente inflamatório, desencadeada por agente infeccioso, com evidente par-

ticipação da resposta imune do hospedeiro na sua fisiopatogenia, e que nas 

fases iniciais apresenta infiltrado neutrofílico nos sítios envolvidos, não 

encontramos relatos sobre a quimiotaxia dos neutrõfilos.

Dados epidemiológicos sobre a MR, principalmente nos países nao- 

desenvolvidos (1,5,22,117), como a marcante incidência e gravidade da cardio- 

patia reumática, sobretudo quando se considera a faixa etária acometida, e- 

xige da comunidade científica um contínuo processo de pesquisa sobre esta 

doença, a fim de que um conhecimento mais amplo dos fenômenos envolvidos 

possibilite um melhor combate ã enfermidade e às suas seqllelas.
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Baseado nestas considerações e, ainda, no fato de que a MR não 

depende exclusivamente da presença do agente etiológico, mas fundamental-

mente da resposta do hospedeiro humano, resolvemos avaliar um dos aspectos 

da resposta inflamatória do hospedeiro nesta doença, a quimiotaxia dos neu- 

trófilos.
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MOLÉSTIA REUMATICA



A moléstia reumática é uma complicação tardia de caráter infla-

matório, não-supurativa, de uma infecção em vias aéreas superiores causada 

pelo estreptococo beta-hemolftico do grupo A de Lancefield (1,5»137).

1„ Etiologia

Apesar de algumas observações sugerindo um papel etiolõgico na 

MR a determinados vírus (5,1*1,16), hoje é universalmente aceito que o agen-

te causador é o estreptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield, des-

de que a infecção se localize na orofaringe do hospedeiro susceptível (108) 

Esta aceitação fundamentou-se principalmente em dados epidemiológicos e em 

evidências sorolõgicas (21,139), que confirmaram a associação entre infec-

ção de orofaringe por cepas "reumatogênicas" do estreptococo (22,117) e o 

desenvolvimento subseqUente de MR„

A estrutura celular do estreptococo ê bastante complexa, graças 

ã presença de fímbrias, de uma cápsula de hialuronato e de uma parede celul 

composta de três camadas onde se encontram a proteína M, que ê o seu prin-

cipal antígeno de virulência, e o carboidrato C, que permite classificá-lo 

em grupos imunolõgicos específicos (117,137).

0 estreptococo é capaz de elaborar mais de 20 produtos^ acredi-

tando-se que alguns deles sejam tóxicos para o hospedeiro humano (A,5,^1, 

137), como as estreptolisinas "0" e "S", que apresentam um efeito citolí- 

tico, além de poderem lesar estruturas subcelulares como os lisossomas, e 

a estreptocina A, que seria um possível agente cardiotõxico (5,36,115,117,

137).

2o Patologia

Do ponto de vista morfológico, a MR caracteriza-se por ser um 

processo inflamatório difuso, que atinge o tecido conjuntivo de vários ór-

gãos. A lesão inflamatória focal patognomônica é o nódulo de Aschoff, clas-

sicamente encontrado no coração (5.88).

Na fase inicial do processo inflamatório, observa-se a degenera-



çao das fibras colágenas do tecido conjuntivo, originando-se um foco cen-

tral de necrose fibrinõide, circundado por neutrõfilos, plasmócitos e his- 

tiócitos (5,88). Nesta fase, os neutrõfilos participam ativamente do pro-

cesso inflamatório. Um infiltrado semelhante, com predomínio de neutrófi- 

los, pode ser encontrado no endocárdio, pericárdio, vasos sangüíneos, es-

truturas articulares e periarticu1 ares (1,5).

Nesta fase inicial, todas estas lesões são inespecíficas. 0 

nódulo de Aschoff, a lesão específica, será identificado depois de duas a 

três semanas,com o aparecimento de pequenos granulomas, após o foco ini-

cial ter sido circundado por leucócitos mononucleares, miócitos de 

Anitschkow e células gigantes muitinucleadas de Aschoff (88).

3. Fisiopatogenia

Considerando-se que somente 0,5% a 3% dos indivíduos que sofrem 

uma infecção estreptocócica na orofaringe desenvolvem HR (1,137), pode-se 

concluir que a presença do agente etiolõgico ê indispensável, mas não su-

ficiente, e que haveria outros fatores dependentes do hospedeiro, possivel-

mente ligados a sua resposta imune,necessários ao surgimento da MR. 0 que 

falta esclarecer é justamente que fatores sao estes e qual a participaçao 

exata do estreptococo, para que se possa delinear o mecanismo fisiopatogê- 

nico da doença.

Pesquisas têm sido realizadas procurando identificar quais sao 

os indivíduos susceptíveis, no entanto, ainda não se evidenciou nenhum mar-

cador imune ou bioquímico que caracterize o hospedeiro susceptível (22,78,

91,139).

Os estudos até o presente dividem os prováveis mecanismos fisio- 

patogênicos em duas categorias. Na primeira, a lesão tecidual seria produ-

zida diretamente pela presença da bactéria ou de substancias por ela produ-

zidas. Na segunda, a lesão seria conseqUência da resposta imune anormal do 

hospedei ro.



No que concerne ao primeiro mecanismo, foram formuladas as teo-

rias infecciosa e toxica, respectivamente. Atualmente,a teoria infecciosa 

desperta pouco interesse, pois não se conseguiu isolar o germe nas lesões 

reumáticas (1,5,135). Com relação a teoria tóxica, apesar das evidências 

em animais de experimentação do efeito cardiotóxico e citolítico de alguns 

produtos elaborados pelo estreptococo (36,115,137), persistem dúvidas quan-

to ã sua real capacidade de lesar o coração humano.

3.1 - Teoria imune: inúmeras observações epidemiolõgicas, anato-

mopatológicas, clínicas e imunológicas sugerem que,com ou sem lesão tissu- 

lar tóxica, a MR deva ser uma manifestação da resposta imune alterada do 

hospedeiro ao estreptococo ou aos seus próprios tecidos antigenicamente al-

terados (23,24,36,41,54,63,89,90,91,93,94,98,109,117,120,138,1 44,145). Alem 

disso, acredita-se que algumas anormalidades nas respostas imunes, humoral

e celular, originam-se possivelmente da comprovada existência de um mimetis-

mo molecular entre antfgenos do estreptococo do grupo A e antfgenos de teci-

dos humanos normais (23,53,55,91,110,138,145). Embora ainda não se tenha 

determinado a real dimensão destas anormalidades no mecanismo fisiopatogêni- 

co da MR, elas constituem argumento fundamental de sustentaçao da teoria i- 

mune.

3.2 - Alterações da imunidade humoral: Lueker e cols. (6 3) demons-

traram que os linfócitos B estão aumentados, em detrimento das células T,

no sangue periférico dos pacientes com MR. Em concordância com este achado, 

tem-se descrito elevação policlonal das imunoglobulinas (120).

Apesar da presença de altos títulos de anticorpos contra os antí- 

genos estreptocócicos na fase aguda da MR, ainda não se conseguiu identifi-

car nenhum destes antígenos nas lesões reumaticas (24,55,94,135,137).

Por outro lado, inúmeras pesquisas comprovaram a presença de an-

ticorpos dirigidos contra estruturas cardíacas no soro de cerca de 80% dos 

pacientes em surto de MR (22,44,111,120,137). Embora a presença destes anti-
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corpos não seja exclusiva da MR (kk) , é nesta doença que os seus níveis são 

mais elevados e persistentes, principalmente na presença de cardite (4A,91, 

111,137).

Kaplan & Meyeserian e Zabriskie, entre outros pesquisadores, de-

terminaram que o estreptococo compartilha certos antígenos com o miocãrdio 

húmano (53,138,1^5) e que os anticorpos contra estruturas cardíacas e contra 

estreptococo são os mesmos que estão apresentando o fenômeno de reação cru-

zada (53,55,56).

Este fenômeno também poderia explicar a presença de anticorpos 

dirigidos contra neurônios dos núcleos caudado e subtalâmico (5 0), contra a 

sinovial, vasos e músculos esqueléticos (91).

Além da presença destes anticorpos, já foram descritos depósitos 

de imunoglobulinas e complemento no miocãrdio, pericárdio e endocárdio de 

pacientes que morreram em conseqUencia da cardite aguda ou que se submete-

ram a comi ssurotomi a (5*0-

Apesar de que a MR não é considerada uma doença por complexo i- 

mune, a presença de complexos imunes circulantes (CIC),no soro de pacientes 

em fase aguda, já está bem documentado, inclusive em níveis equivalentes 

aos da glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica (9*0 .

Todavia, apesar da presença de CIC, há controvérsias quanto ã 

participação do sistema complemento na atividade inflamatória da doença.

Vários autores descreveram níveis séricos normais ou elevados do complemento 

(93,9*0, enquanto que Sapru e cols. (98) descreveram valores reduzidos de 

e CHçjq (complemento hemolítico total). Svartman e cols. (109), analisan-

do o líquido sinovial destes pacientes, encontraram sinais indiretos de con-

sumo de Cj, e C^. Tal ativação local do complemento, com conseqllente for-

mação de fatores quimiotáticos, poderia ser responsável pela presença do 

grande número de polimorfonucleares no líquido sinovial, na ausência de bac-

térias.

Embora não se possa afastar a hipótese de que as características 

dos CIC sejam tais que não haja ativação do complemento, e sim de outros meca-
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nismos inflamatórios, é possível que haja ativação do complemento concomi-

tante a um aumento na síntese de seus componentes, compensando o consumo 

decorrente da ativação (93,9**,95).

3.3 - Alterações da imunidade celular: apesar da redução quanti-

tativa dos linfõcitos T (63), a análise qualitativa da resposta celular, 

quando eles foram estimulados, seja com substâncias-padrão como a fito-hema- 

glutinina, seja com antígenos estreptocõcicos , revelou resultados contradi-

tórios (41,69,90)= Contudo, a maioria dos autores concorda que a MR cursa 

com resposta imune celular alterada (23,28,36,63,91,14*0.

Raizada e cols. (89) descreveram acentuado infiltrado linfocitã- 

rio intersticial, com predomínio de células T, em válvulas cardíacas reu-

máticas retiradas cirurgicamente, e sugeriram que estas células representam 

um fenômeno de citotoxicidade contra estruturas cardíacas.

Vários modelos experimentais (23,28,14**) sugerem a participa-

ção de linfócitos T sensibilizados por antígenos estreptocõccicos, numa des-

truição imunologicamente mediada das miofibrilas cardíacas do hospedeiro 

portador de cardite reumática.

Dos Reis e cols. , baseados em modelos experimentais e conside-

rando necessária a presença de células acessórias para que o linfÕcito T re-

conheça determinados antígenos, sugeriram que o defeito primário se locali-

ze ao nível dos macrófagos. Sua hipótese é que,tendo o estreptococo antíge-

nos semelhantes aos do tecido cardíaco normal, os macrõfagos dos indivíduos 

susceptíveis,na presença do germe, selecionariam e apresentariam estes antí-

genos às células T, as quais, ativadas, gerariam uma reação citotõxica que 

terminaria por comprometer as estruturas cardíacas (23).

Em relação ã fisiopatogenia da MR, a conclusão lógica é que ain-

da não se conhece o mecanismo fisiopatogênico que explique, de maneira con-

clusiva, as lesões encontradas na MR. Embora a teoria imune seja a mais a- 

ceita, ainda há dúvidas se as anormalidades imunológicas encontradas são o 

evento primário desencadeando todas as alterações da doença, ou se seriam
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Ill - QUIMIOTAXIA



Para que o leucócito possa exercer sua função primordial na defe-

sa do organismo, fagocitando e destruindo agentes nocivos, ê indispensável 

que ele se movimente, a fim de que possa transferir-se da luz dos capilares 

até a intimidade dos tecidos.

Embora sem comprovação definitiva, acredita-se que nos seres hu-

manos, é pela quimiotaxia que os leucócitos migram e localizam-se nos lo-

cais de inflamação (133).

Além da quimiotaxia, já definida, os leucócitos apresentam outras 

formas de locomoção. Eles movimentam-se em qualquer direção, mesmo na ausên-

cia de estfmulos químicos, característica denominada de migração ao acaso 

(105). Também respondem a um estímulo químico que não forme um gradiente, 

resultando numa migração acelerada, porém não dirigida, conhecida como qui- 

miocinesia (105) =

A. Fisiologia da Quimiotaxia

Os estudos da migração dos leucócitos "in vivo" indicam que, a- 

pós uma lesão local, em resposta a várias substâncias químicas aí produzi-

das, os leucócitos circulantes agregam-se e marginalizam-se aderindo ao en- 

dotélio, migrando então por entre as células capilares para fora do vaso e 

movimentando-se em direção ao local lesado, sempre apoiados num substrato

(34).

1. Fatores Quimiotãticos

Já se demonstrou que inúmeras substâncias são capazes de ativar 

os leucócitos, desencadeando nestes uma migraçao direcionada. Estas substân-

cias são denominadas fatores quimiotaticos (FQ). Segundo a sua origem, os FQ 

podem ser classificados em:

1.1 - Fragmentos do sistema complemento: o complemento parece ser 

a mais importante fonte biológica de atividade quimiotática (127,133).
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Os fragmentos quimiotãticos do complemento podem originar-se da 

ativação do sistema pelas vias clássica e alternada ou, ainda, pela cliva-

gem direta de seus componentes pela trombina, plasmina ou proteases libera-

das, tanto pelas células inflamatórias do hospedeiro como por bactérias 

(27,30,81,103,124,126,127).

Os principais FQ. produzidos a partir do complemento são o °

Cj-g , e o complexo , que são qu imiotãt i cos para todos os leucócitos ,

exceto para os linfõcitos (27,127,133). 0 Cr , que é produto da clivagem
i>a

do quinto componente do complemento, o C^, pode ser obtido incubando-se 

soro com ativadores do complemento como zimosan, complexos antígeno-anti- 

corpos ou endotoxinas bacterianas, pela ativação de uma das C^-convertases 

(30,62,103).

Outros componentes do complemento também têm poder quimiotãtico,

embora demenor intensidade, como o C,,D. e o B (27,30,40,127,133).3 DD D a

1.2 - Produtos bacterianos: as bactérias, além de induzirem a 

formação de Cc , quer pela ativação do complemento pelas endotoxinas, quer 

pela clivagem direta do C^, produzem substâncias que podem agir diretamente 

sobre os leucócitos estimulando sua locomoção (103,124,133).

1.3 - 0 1 igopeptfdios sintéticos: observou-se que a atividade 

quimiotática do filtrado de culturas bacterianas residia em peptfdios 

formi 1-metioni 1 de baixo peso molecular (100,124,133). A partir dai", foi 

possível a síntese de oligopeptídios com esta característica, obtendo-se 

potentes FQ como o FMLP (N-formi1-metioni1 -1euci1-feni1alanina), o FNLLP 

(N-formi1-nor-1euci1 - 1euci1-feni1 a 1 anina) e o FMP (N-formi1-metioni1 - 

fenilalani na) (100).

1.4 - Fatores quimiotãticosde origem celular: algumas das célu-

las que participam da resposta inflamatória, como os próprios neutrõfilos,

-  13 -
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os linfõcitos, os macrõfagos e os mastócitos são capazes de secretar subs-

tâncias quimiotãt i cas (3^, í 05» 126,133,1^+2) „ Os linfõcitos ativados, princi-

palmente os linfõcitos T, produzem linfocinas, algumas delas quimiotáticas 

(81)« Os neutrõfilos também secretam FQ como uma protease que, agindo dire-

tamente sobre o Cc , produz o C (13,3^,81,126).

1.5 - Outros fatores quimiotãticos: também são quimiotáticas, pro-

teínas do sistema fibrinolítico como o fibrinopeptídio B, do sistema das ci- 

ninas como a calicreína, que podem ser formadas pela ativação do fator 

Hageman, da trombina e da plasmina (52,57,81,127).

Uma classe adicional de FQ. são os lipídios resultantes do metabo-

lismo do ácido aracdônico U33). 0 dano celular ê associado à ativação de 

fosfolipases que, agindo sobre o ácido aracdônico, originarão vários meta- 

bólitos. Alguns destes constituem-se em importantes agentes quimiotãticos 

como o leucotrieno B (ácido 5,2-di-hidroxi-6,8,10,1A-eicosatetraenõico), 

o HETE (ácido 12-L-hidroxi-5,8,10,1k-eicosatetraenõico), resultante da ação 

da 1 ipoxigenase, e o HHT (ãcido-12-L-hidroxi-5,8,10-heptadecatrienõico), 

por ação da cicloxigenase (38,39,^0). Esta via metabólica gera outros pro-

dutos que podem influenciar a mobilidade dos neutrõfilos como as prostaglan- 

dinas PGF^ a , PGE^ e PGE^, embora não tenham poder quimiotãtico (38,133).

Caberia ainda citar como FQ, a caseína , proteínas desnaturadas, 

metabõlitos do colãgeno resultantes da açao da colagenase, e as leucoagres- 

sinas, que são derivados da proteõlise da lgG^ e IgG^ (133,1^0).

2. Receptores para Fatores Quimiotáticos

Já se demonstrou que os neutrõfilos apresentam em sua membrana 

celular cerca de 50.000 receptores específicos para os olrgopeptídios com 

N-formilado, e cerca de 190.000 receptores específicos para o fragmento C ^  

(81,105).



Os receptores para FQ parecem ser multifuncionais, pois, quando 

são ativados pelo FQ correspondente, desencadeiam outros fenômenos além da-

queles relacionados ã quimiotaxia (31,80,81,105,133)" Desencadeiam um aumen-

to da aderência e da agregação dos neutrõfilos (80) , degranulação dos 1isos- 

somas (100,140], além da redução na densidade da célula por alteraçao de seu 

volume (8 3).

3. Mecanismo de Movimentação do Leucócito

Ainda não se tem um conceito claramente delineado de como o leucó 

cito se move em resposta ao gradiente quimiotãtico, isto é, de como um estí-

mulo químico ê transformado em trabalho mecânico. Parece existir uma certa 

semelhança com o mecanismo de contração das fibras musculares estriadas (34, 

35,105).

A quimiotaxia inicia-se com o reconhecimento do gradiente quimio- 

tático pelos leucócitos, através da interação dos FQ com os receptores espe-

cíficos localizados na sua membrana citoplasmãtica (31,34,105). Imediatamen-

te após esta interação, inicia-se uma série de fenômenos físico-químicos na 

membrana e no citoplasma, que resultarão numa célula morfológica e biologi-

camente "orientada" com reorganização dos elementos contrateis do citoplas-

ma, culminando com a movimentação do leucócito (31,34,35,40,105).

0 FQ. determina uma mudança de cargas elétricas na superfície do

~ r + + 4*
leucocito, graças a alterações na sua permeabilidade aos ions Na e Ca

Esta alteração contribuirá para o aumento do cálcio intracelular que, junta-

+ + * — . 
mente com íons Mg ,constitui evento fundamental para a contraçao dos micro-

filamentos de actina (35,105).

No citoplasma, a interação dos FQ. com seus receptores determinará 

a) ativação de uma pró-esterase na esterase 1 , cuja presença é necessária 

para que o neutrófilo possa responder aos FQ (81,127); b) ativação das fos- 

folipases, com produção de ácido aracdônico e seus metabólitos (133) já ci-

tados; c) alteração nas reações de metilação, com redução nos níveis de fos-



fatidi1colina (34,85); d) alteração nos níveis dos nucleotídios cíclicos, 

AMP-cíclico e GMP-cíclico (32,43,95,105); e) aumento na produção de ener-

gia pela glicõlise, aumento na utilização de oxigênio e na formação de 

superõxidos (34,35,40).

0 leucócito "orientado" apresenta-se morfologicamente alterado, 

graças ao alongamento polarizado da célula, que desenvolve anteriormente um 

longo "lamelípode" (pseudópode ondulante) e um fino urópode (cauda), com pro-

jeções terminais afiladas posteriormente (105).

Esta polarização é associada a uma reorganização topográfica do 

citoesqueleto do leucócito constituído basicamente pelos microtúbulos e mi- 

crofilamentos.

Os microtúbulos, que se reunirão ao redor dos centríolos, são 

elementos importantes para a manutenção da forma e do estado de polariza-

ção do leucócito parado ou em movimento, além de participarem no direciona-

mento da migração (34,35,105).

Os microfi1amentos,cujo principal componente é a actina, adota-

rão uma disposição complexa, concentrando-se nos dois pólos, principalmen-

te no "lamelípode" (.105).

Da interação entre a actina e a miosina, outra proteína contrã- 

til dos microfi1amentos, sob influência do cálcio, resultarão a contração 

e a força necessárias para a mobilização da célula. A direção da contraçao 

da actina seria das regiões de altas para as de baixas concentrações de cál-

cio (105,140).

Na Tabela I encontram-se esquematizados os eventos do mecanismo 

de movimentação quimiotática dos leucócitos.

4. Modulação da Resposta Quimiotática

Ê necessário que a resposta quimiotática dos neutrõfilos seja a- 

dequada â resposta inflamatória como um todo. Para tanto, além do estímulo 

quimiotático, que visa atrair o neutrõfilo, há uma série de mecanismos con-
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FISIOLOGIA DA QUIMIOTAXIA

adaptada de Snyderman , R. £ Goetzl, 

E.J. Molecular and cellular mechanisms 

of leukocyte chemotaxis. Science, 213: 

830-7,1981.

I - Reconhecimento do gradiente quimiotãtico:

1. Interação dos fatores quimiotãticos com seus receptores 

na superfície da membrana celular do neutrófilo;

II - Resultado desta interação:

1. Alteração no potencial de membrana;

2. F1uxo i ôn i co;

2.a) - Aumento do cálcio livre intracelular;

3. Ativação de processos metabólicos;

III - Reorganização dos elementos do citoesqueleto:

1. Reunião dos microtúbulos;

2 e Contração dos microfi1amentos;

IV - Contração polarizada do neutrófilo em direção ã fonte dos

fatores quimiotãticos.



trãrios que visam modular a resposta dos neutrõfilos, confinando-os ao local 

de inflamação, evitando maiores danos ao organismo.

4.1 - Desativação: Ward & Becker observaram que neutrõfilos incu-

bados com C^a , Cj-a e e, desde que estes FQ não formassem um gradiente, 

após um determinado tempo não mais respondiam àqueles FQ. Este fenômeno, co-

nhecido como desativação (40,123,127), parece ser devido a uma ausência tem-

porária de receptores livres para aqueles FQ na superfície externa da célula 

(105). Esta é uma das maneiras de limitar a resposta dos neutrõfilos a um 

determinado FQ.

4.2 - Inativação dos fatores quimiotãticos: logo após a formação

do C^a » a sua arginina terminal é rapidamente clivada por uma carboxipeptida-

se sérica, o inativador da anafi1atoxina, dando origem ao des-arg, cuja

atividade quimiotática é muito inferior ã do C.- (27). 0 Cr também pode ser
5a 5a

inativado pelo CFI (inativador de fator quimiotãtico), que também é capaz de 

inativar irreversivelmente o 0 e FQ de origem bacteriana (8,40,

132,133). Na realidade, o CFI parece ser constituído por dois inativadores 

distintos com caracteres de aminopeptidases (116,132).

4.3 ~ Inibidor da resposta celular: além de atuarem sobre os FQ, 

inativando-os, os agentes moduladores podem agir sobre a célula, alterando 

sua resposta aos FQ (40,133). Maderazo e cols. (6 5) identificaram um fator 

sérico que inibe a resposta do neutrõfilo ao gradiente quimiotático, denomi-

nado CDI (inibidor da resposta celular).

4 o4 - Fatores celulares: fatores celulares secretados pelos leu-

cócitos e até pelas plaquetas (13,34,40,126,142) participam ativamente do 

processo de modulação da quimiotaxia. Todos os leucócitos são capazes de 

secretar um fator imobilizador de neutrõfilos (NIF), que parece poder concen-

trar os neutrõfilos nos focos de inflamação, inibindo sua migração ao acaso
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e sua resposta quimiotãtica (13,37»133)=

Os neutrófilos, através da secreção diferenciada do conteúdo de 

seus grânulos, são capazes tanto de amplificar quanto de limitar a resposta 

inflamatória, produzindo ou inativando FQ (34,126,142). Durante a fagocito- 

se, eles liberam enzimas lisossomicas dentre as quais a elastase e a catepsi- 

na G, que têm a capacidade de inativar os FQ derivados do e do (13,142).

Por outro lado, os neutrófilos podem detectar e migrar em resposta 

a mínimos gradientes quimiotãticos, bem como aumentar a sensibilidade dos re-

ceptores pelos FQ, alterando sua afinidade, número e distribuição dos recep-

tores durante a resposta quimiotãtica (1 0 5).

Também os linfócitos exercem um papel na modulação da quimiotaxia, 

através da secreção tanto de linfocinas quimiotãticas (133), quanto de subs-

tâncias inibidoras como o L1F (fator inibidor da migração de leucócitos), o 

MIF (fator inibidor da migraçao de macrófagos)e também o NIF (13,37,96).

4.5 - Nucleotídios cíclicos: variações na concentração intracelu-

lar de AMP-cíclico e de GMP-cíclico influem na quimiotaxia. Elevação nos ní-

veis de AMP-cíclico diminuem a resposta quimiotãtica, enquanto que o aumento 

nos níveis de GMP-cíclico a estimulam (40,43,133).

Além dos agentes moduladores fisiológicos, as drogas podem alterar 

profundamente a locomoção dos leucócitos. Um dos mecanismos envolvidos é a- 

través da sua influência nos níveis intracelulares dos nucleotídios cíclicos. 

Entre as drogas que aumentam a mobilidade, encontram-se os agentes colinérgi- 

cos, o ácido ascórbico e o levamisole (133,143). Há as drogas que inibem "in 

vitro" a locomoção, como a citocalasina B, alguns antibióticos, a colchicina, 

a vimblastina, os agentes beta-adrenérgicos, o etanol, os corticosteróides e 

os antiinf1amatõrios não-esteróides (35,82,114,127,140). A aspirina não in-

fluencia nenhum dos componentes (celular ou humoral) da quimiotaxia (82,127,

133).
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B„ Métodos de Avaliação da Quimiotaxia "In Vitro"

Em 19fc)2s Boyden U2 J  demonstrou que pol imorfonucleares (PMN), 

colocados no compartimento superior de uma câmara de plástico, migravam 

através de um filtro com microporos, desde que um estfmulo adequado estives-

se presente no compartimento inferior.

Apõs este experimento inicial, inúmeras modificações foram in-

troduzidas a esta técnica, permitindo obter uma boa reprodutib i1idade, bem 

como diferenciar a quimiotaxia das outras modalidades de migração dos leu-

cócitos (7,11,29,48,07,105,146).

0 princípio da técnica de Boyden, bem como o das modificações 

introduzidas, é a criação de um gradiente quimiotãtico através de um filtro 

com microporos cujo diâmetro possibilite a passagem dos PMN somente com gas-

to de energia pela célula, impedindo a passagem passiva pela ação da gravi-

dade. Este filtro separa dois' compartimentos: um inferior, que contém o FQ, 

e outro superior, contendo a suspensão de PMN que irao migrar ativamente. 

Após um determinado tempo de incubação os filtros serao removidos, fixados 

e corados. A quimiotaxia é avaliada pela contagem das células que migraram 

para a face inferior do filtro (Figuras .1 a 6 ). Esta avaliação também pode 

ser feita pela medida da radioatividade num segundo filtro colocado sob o 

primeiro, desde que os PMN sejam previamente marcados com crômio radioativo

(29).

Além daqueles que são modificações da técnica de Boyden, outros 

métodos de avaliação da quimiotaxia "in vitro" foram desenvolvidos, como o 

método da agarose (79), onde os neutrõfilos são postos para migrar numa pla-

ca de vidro sob agarose, e a quimiotaxia é avaliada pela distância que as 

células percorreram em direção ao FQ.

Contudo, a técnica de Boyden modificada, empregando filtros de 

policarbonato com espessura de 12 micra e poros de 3 a 5 milimicra (11,48, 

133), tem sido bastante utilizada, devido ã sua relativa simplicidade e bom 

grau de reprodutibi1 idade.
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Porém, não se pode esquecer que estes são testes biológicos e, 

como tal, com grande variabilidade intrfnseca (l40)„

C„ Alterações da Quimiotaxia

0 estudo de pacientes com infecções de repetição, doenças infla-

matórias, neoplasias malignas e imunodeficiências, possibilitou a identifi-

cação de alterações da quimiotaxia dos neutrõfilos numa série de doenças. 

Contudo, ainda não se conhece o real significado destas alterações. Elas po-

deriam fazer parte de uma alteração básica que desencadeia a doença, ou po-

deriam ser conseqllência desta.

A partir do conhecimento da fisiologia normal da quimiotaxia, po-

de-se imaginar onde reside o defeito de uma quimiotaxia alterada.

Basicamente, a quimiotaxia pode estar alterada por: um defeito 

intrínseco da célula, que responde anormalmente aos estímulos quimiotáticos 

gerados corretamente (defeito celular); ou por um defeito na produção ou na 

inativação dos fatores quimiotáticos (defeito humoral).

Várias classificações destas alterações já foram propostas (34, 

35,40,62,114,140) e estão sofrendo contínuas modificações, ã medida em que 

os mecanismos envolvidos são melhor compreendidos (Tabelas II e III)»

1. Defeitos Celulares

0 neutrõfilo pode deixar de responder adequadamente a um estímulo 

quimiotático normal, por alterações em quaisquer daqueles fenômenos envolvi-

dos no mecanismo de locomoção. Assim, estes defeitos intrínsecos poderiam 

ser conseqUência de anormalidades nos receptores para FQ., na capacidade de 

deformação da célula ou no rearranjo dos elementos do citoesqueleto. Todavia, 

freqUentemente os fundamentos fisiopatogênicos das alterações intrínsecas 

não sao bem definidos (62,140).

Nos defeitos celulares permanentes (na sua maioria congênitos), 

é comum a concomitância de outras anorma1idades funcionais dos neutrõfilos e
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DEFEITOS CELULARES DA QUIMIOTAXIA DOS NEUTROFILOS

adaptado de Lohr, K.M. S Snyderman, 

R.  Disorders of human leukocyte 

chemotaxis.  Clin. Immunol. Rev., 

1:67-118,1981.

TABELA  8 i

I  - Defeitos Persistentes:

1. Síndrome de Chediak-Higashi;

2. Síndrome do leucócito preguiçoso;

3. Defeito na polimerização da actina;

4. Granu1ocitastenia;

5. Deficiência primária de mieloperoxidase;

6. Síndrome de Kartagener;

7. Síndrome de Down;

8. Agamaglobulinemia;

9. Hiperimunog1obu1inemia E;

10. Ri ni te a 1érg i ca;

11. Doenças inflamatórias crônicas da pele;

12. Periodontite juvenil;

13. Distrofia miotônica;

1 A. D i abete meli to;

15« Síndrome de Felty;

16. Lúpus eritematoso sistêmico;

II - Defeitos Transitórios:

1. Período neonatal;

2. Gestação;

3. Grandes queimados;

4. Pós-operatõr io;

5. Transplante de medula óssea;

6. Desnut r i ção;

7. H i perparat i reoi d i smo;

8. Infecções agudas virais e bacterianas.



até neutropenia (40,133). Estes pacientes mostram-se mais susceptíveis às 

infecções piogênicas (40) e podem também apresentar alterações funcionais 

dos 1 infõcitos (33).

Um dos exemplos clássicos destas anormalidades é a síndrome de 

Chediak-Higashi. Os neutrófilos destes pacientes apresentam,a1ém do defei-

to na quimiotaxia, outras anormalidades funcionais como um retardo no poder 

bactericida (9).

A síndrome do leucócito preguiçoso (71) caracteriza-se por neu-

tropenia severa, mas com reserva medular normal; o único defeito identifi-

cado é na quimiotaxia.

Um outro grupo de pacientes que apresenta infecções de repetição 

e quimiotaxia deficiente caracteriza-se por acentuada elevação nos níveis 

de imunoglobulina E e severa dermatite ou eczema crônico (47).

Defeitos intrínsecos da quimiotaxia dos neutrófilos também estão 

associados ao diabete melito (72), ã síndrome de Down (59) e, ainda, nos 

pacientes que receberam recentemente transplante de medula óssea e que desen-

volveram a doença do enxerto contra o hospedeiro (18), nos indivíduos que so-

freram queimaduras extensas (19), no hiperparatireoidismo (60) e na severa 

desnutrição protéico-ca1órica (99).

A alteração da quimiotaxia nas infecções pode ser a causa da in-

fecção, como já foi visto (33,125), mas pode também ser conseqllênci a . Têm 

sido descritos defeitos transitórios da quimiotaxia dos neutrófilos em paci-

entes com infecções bacterianas (40,46,61,62,73,125).

2. Defeitos Humorais

A quimiotaxia pode estar alterada devido ã incapacidade do soro 

em apresentar uma atividade quimiotãtica adequada. Esta incapacidade pode 

ser conseqUente a três situações^onforme a Tabela III.

2.1 - Deficiência na produção de FQ.: deficiências em qualquer dos
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DEFEITOS HUMORAIS DA QUIMIOTAXIA DOS NEUTRÕFILOS

adaptado de Lohr, K„M„ & Snyderman, 

R. Disorders of human leukocyte 

chemotaxis. Clin.Immunol. Rev.,

J_: 67-118,1981.

I - Produção Deficiente de Fatores Quimiotáticos:

1. Deficiências de imunoglobulinas;

2. Deficiências de complemento;

3. Deficiências nos sistemas fibrinolítico e das cininas; 

k, Síndrome de Wiskott-Aldrich;

5. Deficiências adquiridas:

5.a) Período neonatal;

5.b) Lúpus eritematoso sistêmico;

5„c) Artrite reumatõide;

5.d) Grandes queimados;

II - Presença de Inativadores dos Fatores Quimiotãticos:

1. Doença de Hodgkin;

2. Lepra lepromatosa;

3. Sarcoidose;

Cirrose hepática;

5. Al cooli smo;

6. Uremia;

7. Neoplasias malignas;

8„ Tuberculose;

9„ Artrite reumatõide;

10. Lúpus eritematoso sistêmico.
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conclusão

TABELA ! I

III - Presença de Inibidores da Resposta Quimiotática dos Neu- 

trõfilos:

1. Neoplasias;

2„ Mieloma múltiplo produtor de IgA;

3= Doenças crônicas sistêmicas com anergia cutânea;

4„ Candidíase mucocutânea crônica;

5. Gestaçio;

6. Grandes queimados;

7. Infecções bacterianas ativas;

8. Periodontite juvenil;

9. Lepra lepromatosa;

10. Artrite reumátóide*

elementos necessários ã produção de FQ derivados do complemento, que é a 

principal fonte de FQ no ser humano, estão associadas ã geraçao insuficien-

te de atividade quimiotática pelo sistema do complemento (62).

Assim, os indivíduos com deficiência de imunoglobulinas sao in-

capazes de ativar adequadamente o complemento pela via clássica. 0 mesmo 

raciocínio justifica-se quando há deficiência dos próprios constituintes do 

complemento (6,34,62,97,104).

Miller (70) demonstrou que o soro de recém-natos é deficiente em 

gerar atividade quimiotática e associou este defeito â deficiência de e

Indivíduos com deficiência de C ^ ,  e apresentam uma quimio-



taxia alterada "in vitro" (30,62). Curioso que eles também apresentam uma 

incidência maior que a população geral de síndrome tipo lúpus eritematoso 

sistêmico (LES) (40) e que no LES já se descreveu deficiência na síntese 

de FQ (17).

Indivíduos com deficiência de C^ , componente fundamental para 

ambas as vias de ativaçao do complemento, apresentam deficiente produção 

de FQ, com infecções de repetição (6,40).

Naturalmente, as deficiências de C^, tanto qualitativas como quan-

titativas, são causa de quimiotaxia alterada "in vitro" e de maior suscepti-

bilidade a infecções (97,104).

Os neutrõfilos de todos estes indivíduos apresentam uma resposta 

quimiotática "in vitro" normal, quando expostos a FQ normais (62).

Soros deficientes em C^ geram atividade quimiotática normal, em

contraste com os deficientes em C^ (40).

Não se sabe se todas estas deficiências de componentes do comple-

mento determinam alterações da mobilidade dos neutrõfilos "in vivo", uma 

vez que o organismo dispõe de outras fontes de FQ (133).

Os indivíduos com quimiotaxia alterada "in vitro", por deficiên-

cia de FQ devido a defeitos no sistema fibrinolítico e das cininas, não a- 

presentam anormalidades clínicas ('34,62).

Considerando-se que os linfõcitos constituem uma importante fonte 

de FQ, através da secreção de determinadas linfocinas, é de se supor que de-

ficiências qualitativas ou quantitativas desta linhagem leucocitãria causem 

um impacto negativo sobre a quimiotaxia dos neutrõfilos (133), o que foi 

confirmado por Gallin e cols. (33).

Deficiência adquirida na síntese de FQ, com conseqUente redução 

na resposta quimiotática dos neutrõfilos, foi identificada no LES (17,62), 

na AR (62), no período neonatal (62) e nos grandes queimados (134).
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2.2 - Inibidores dos fatores quimiotãticos: como já foi visto, a 

resposta quimiotãtica é modulada por substâncias que inativam os FQ„

Algumas doenças cursam com níveis elevados destas substâncias, 

noutras a quimiotaxia é alterada por inibidores adquiridos, diferentes dos 

inativadores fisiológicos (62), conforme a Tabela IIL

Pacientes portadores de sarcoidose (64), cirrose hepática (20), 

doença de Hodgkin (51,130), lepra lepromatosa (131), nefropatias crônicas 

(102), leucose aguda 1infoblástica (10) e outras neoplasias malignas (51,

66) apresentam um defeito na quimiotaxia dos neutrõfilos devido a uma defi-

ciente atividade quimiotãtica no soro, conseqUente ã presença de inibidores 

dos fatores quimiotáticos.

2.3 - Inibidores da resposta quimiotática dos neutrõfilos: inati-

vadores da quimiotaxia dirigidos contra a célula, que inibem a resposta dos 

neutrõfilos aos FQ normalmente gerados e ativos, estão presentes eni determi-

nados níveis nos indivíduos normais (6 5), mas em algumas doenças estes níveis 

estão bastante aumentados (62,133), como foi inicialmente sugerido por

Ward & Schlegel (125). Estes autores estudaram uma criança com infecções de 

repetição, cujo soro gerava uma atividade quimiotática normal, mas continha 

um inibidor que deprimia a resposta dos neutrõfilos.

Níveis elevados destes inibidores foram encontrados em várias do-

enças sistêmicas, como as doenças crônicas que cursam com anergia cutânea 

(ll8), hepatopatia alcoólica (119), mieloma múltiplo secretor de IgA e em ou-

tros tumores malignos (51,62,66). Este quadro também já foi identificado em 

indivíduos com infecções bacterianas recidivantes (61,125) e em portadores 

de blastomicose (92). Estes inibidores são caracteristicamente termoestãveis 

a 56?C (64) e bloqueiam a resposta dos neutrõfilos a qualquer FQ (66).

Quando a resolução da causa básica é possível, estes inibidores 

desaparecem do soro desses pacientes. Esta causa básica, tanto pode ser do-

enças como as citadas acima, quanto situações fisiológicas como no último tri-
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mestre da gestação (112).

3» Aumento da Quimiotaxia dos Neutrõfilos

Em contraste com todas estas alterações citadas, algumas doenças 

podem cursar com excessiva atividade quimiotática dos neutrõfilos. Os úni-

cos indivíduos com hiperatividade intrínseca são aqueles que apresentam uma 

resposta apropriada contra infecções bacterianas agudas (**5). Entretanto, 

um aumento da quimiotaxia por hiperatividade humoral jã foi detectado no 

pênfigo bolhoso, urticãria aguda pelo frio, pioderma gangrenoso (40) e em 

indivíduos homozigotos para a deficiência de a 1fa-1-antitripsina, os quais 

apresentam deficiência do inibidor de fator quimiotático (1 2 9).

4„ Alterações da Quimiotaxia nas Doenças Reumatológicas

Existem algumas discrepâncias entre os resultados dos diversos 

estudos da quimiotaxia nas doenças do tecido conjuntivo. Em geral, ela está 

diminuída nos pacientes com LES (2,3,17,84), com AR (42,74,76,121) e na sín- 

drome de Felty (49).

Defeito intrínseco da quimiotaxia dos neutrõfilos,na AR e na ar-

trite reumatoide juvenil, foi sugerido por Mowat & Baum (74), que atribuíram 

o defeito ã ingestão de complexos imunes pelos neutrõfilos. Porém, estes 

autores não lavaram as céiulas antes de testá-las, e portanto, o defeito i- 

dentificado como intrínseco poderia ser conseqUente ã presença de um inibi-

dor sérico (defeito humoral) aderido ã superfície do neutrõfilo.

Walker & Smith (121) identificaram, no soro de pacientes com AR, 

um inibidor da migração ao acaso, da quimiocinesia e da quimiotaxia dos neu- 

trõfilos. Tais autores sugeriram que este seria um inibidor da resposta 

quimiotática dos neutrõfilos, termolãbil, diferente daqueles inibidores pre-

sentes no soro de indivíduos normais, e que seria desligado da célula quando 

esta fosse lavada.

Ainda na AR, Hanlon e cols. (42) não identificaram nenhum defeito 

intrínseco dos neutrõfilos, mas a quimiotaxia estava deprimida pela presença



de um inibidor sérico. Contudo, os autores não conseguiram definir se o 

local de ação deste inibidor seria sobre os FQ., inativando-os, ou sobre 

os neutrõfilos, inibindo sua resposta-

Por outro lado, Howe e cols. (49), não detectaram anormalidades 

na quimiotaxia dos neutrõfilos na AR.

Esta mesma diversidade de resultados é descrita nos portadores 

de LES. Clark e cols. (17) detectaram uma menor atividade quimiotática no 

soro desses pacientes, mas não conseguiram diferenciar entre a presença de

um inibidor sérico e a deficiência na produção de FQ.

Al-Hadithy e cols. (2) confirmaram que a quimiotaxia está redu-

zida no LES e na AR não-tratados, e que no LES o defeito é tanto celular 

quanto humoral, este último devido ã presença de um inibidor que não pôde 

ser melhor definido.

Perez e cols. (84) demonstraram que o defeito quimiotático no 

LES é humoral e que é determinado pela presença de um inibidor específico de 

FQ derivados do complemento.

Alguns deste resultados controversos poderiam ser explicados por 

diferenças nas metodologias empregadas (19).

Também são controversas as opiniões sobre a existência de correla-

ção entre o defeito quimiotático e o grau de atividade da doença, tanto na

AR como no LES, embora a alteração possa regredir com o tratamento (2,3,17, 

74,76).
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1. Estudar, "in vitro", pela técnica de Boyden modificada, a 

quimiotaxia dos neutrõfilos do sangue periférico de paci-

entes em fase aguda de MR.

2„ Analisar, em separado, a resposta quimiotática dos neu-

trõfilos (fator celular) e a capacidade do soro em gerar 

atividade quimiotática (fator humoral).

3. Revisar aspectos da fisiopatogenia da MR e das alterações 

da quimiotaxia dos neutrõfilos.



MATERIAL E METODOS



1 . Pacientes

Foram estudados 17 pacientes em fase aguda de MR, independente-

mente do número de surtos anteriores, atendidos no Departamento de Clínica 

Médica do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná 

(Hospital de Clínicas), no Hospital São Lucas e no Pronto Socorro Infantil 

São Luiz, de Curitiba.

Todos apresentavam manifestações clínicas e alterações nos exa-

mes complementares que preenchiam os critérios de Jones modificados, acei-

tos para o diagnóstico de MR (108)„ Além disto, todos apresentavam resposta 

imune humoral contra produtos extracelulares do estreptococo do grupo A, a-

valiada pela dosagem de anticorpos ant i estreptol i s i na 0 (ASO _> 500 U Todd)

ou pelo teste do "streptozyme" positivo.

A idade dos pacientes variou entre 10 e 55 anos e a média foi de

19 anos. Com relação ao sexo, eram 9 do sexo feminino e 8 do masculino.

Nenhum dos pacientes estava recebendo corticosterõides por oca-

sião do estudo ou na semana que precedeu a coleta do material. Todos esta-

vam recebendo aspirina, droga que, conforme já foi demonstrado, nao interfe-

re nem com a capacidade de os neutrõfilos migrarem nem com a capacidade de 

o soro gerar atividade quimiotática (8 2).

2. Controles

Concomitantemente ao estudo de cada paciente, foi estudada a qui-

miotaxia de um indivíduo normal selecionado entre o pessoal do laboratório 

e estudantes de medicina. A idade deste grupo-controle variou entre 18 e b3 

anos, sendo a média de 2b anos. Com relação ao sexo, eram 7 mulheres e 10 

homens.

Sempre que possível, estes controles foram pareados por sexo e 

idade com os pacientes, embora já se tenha demonstrado que a quimiotaxia 

não se altera com as variáveis sexo e idade (74,75,76), com exceção do pe-

ríodo neonatal (70).
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3» Gestantes

Considerando-se que as gestantes, no último trimestre apresentam 

alterações na quimiotaxia dos neutrõfilos (68,112), foram estudadas em pa-

ralelo 7 delas no último trimestre, sem nenhum sinal de doença, como con-

troles positivos, a fim de se testar a sensibilidade da técnica.

Também na avaliação da quimiotaxia deste grupo, estudou-se conco- 

mitantemente a quimiotaxia de mulheres normais como controles.

4. Material

4.1 - Ficoll 400 3% em água destilada (Sigma Chemicals Co., St. 

Louis, Missouri, EUA).

4.2 - Hypaque (3—5—diacetamida-2,4,6-tri- iodo benzoato de sódio) 

50% em água destilada (The Sydney Ross Co., Rio de Janeiro, RJ , Brasil).

4.3 - Gradiente descontínuo de Ficol1-Hypaque:

a- Solução de Ficol1-Hypaque com densidade de 1.076: a 24 partes 

de Ficoll a 3% (22,5 g de Ficoll 400 diluídos em 250 ml de água destilada, 

com auxílio de agitador magnético), foram acrescentadas 10 partes de Hypaque 

(60 ml de Hypaque a 50% diluídos em 40,8 ml de água destilada). Com auxílio 

de um densímetro, corrigiu-se a densidade para exatamente 1.076, adicionan-

do-se mais Hypaque ou água destilada se a densidade inicial fosse menor ou 

maior que 1.076, respectivamente.

b- Solução de Ficol1-Hypaque com densidade de 1.119: partindo-se 

da solução acima e com o auxílio de um densímetro, adicionou-se gradativa- 

mente Hypaque até se atingir a densidade desejada.

c- Num tubo de plástico cônico graduado em 50 ml com diâmetro de

26 mm, foram colocados 3 ml da solução de Ficol1-Hypaque com densidade 1.119.

A seguir, depositaram-se lentamente, pelas paredes do tubo, 3 ml da solução 

de Ficol1-Hypaque com densidade 1.076.
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4.4 - Solução salina balanceada de Hanks (SSBH): (GIBCO - Grand 

Island Biological Co., Grand Island, New York, EUA), com pH corrigido para

7,3 pela adição de bicarbonato de sódio.

4.5 - Azul de Trypan (Sigma Chemical Co., St. Louis, Missouri, 

EUA), diluído a \% em água destilada, e filtrado.

4.6 - Corante de May-Grlinwald (E. Merck Ag., Darmstadt, Alemanha).

4.7 - Corante de Giemsa (E. Merck Ag., Darmstadt, Alemanha).

4.8 - Heparina (Liquemine - Roche Produtos Químicos e Farmacêuti-

cos S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil).

4.9 - Endotoxina de Escher i chi a coli (1ipopolissacarídio B,

Escheri chi a coli 026:B6, Difco Laboratories, Detroit, Michigan, EUA).

4.10 - Filtros de policarbonato para quimiotaxia, com diâmetro de

13 mm e poros de 5 micra (Nuclepore Corp., Pleasanton, California, EUA).

4.11 - Câmaras de acrílico para quimiotaxia Blind Well (Neuro 

Probe, Inc., Bethesda, Maryland, EUA) v ver Figura 12, Anexo 5.

4.12 - Câmara de Suta (fabricação própria).

4.13 - Contador automático de células (Coulter Counter - Coulter 

Electronics Ind. e Com. Ltda., Rio de Janeiro, RJ, Brasil).

4.14 - Centrífuga (international Centrifuge Size 2 - Model V , 

International Equipment Co., Boston, Mass., EUA), com raio de 26 cm.
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5° Preparo de Materiais Biológicos

5.1 - Soro dos pacientes: soro dos pacientes em fase aguda de MR 

foi obtido deixando-se que o sangue venoso coagulasse em tubos de vidro em 

banho-maria a 37?C, durante 20 minutos, para facilitar a retração do coágu-

lo..Então, o sangue foi centrifugado a 4?C e o soro colhido, deixado em ba-

nho de gelo até o momento de ser ativado pela endotoxina. 0 soro das ges-

tantes foi obtido de maneira semelhante.

5.2 - Soro normal: soros de 5 doadores de sangue, obtidos da ma-

neira descrita acima, foram homogeneizados, constituindo um "pool" e dis-

tribuídos em alíquotas para então serem estocados a -70?C até o momento da 

uti1ização.

5.3 - Fatores quimiotãticos: partes iguais de soro e de uma solu-

ção de endotoxina de E. coli, em SSBH contendo 12,5 microgramas/ml, foram 

incubadas em banho-maria, inicialmente a 37?C durante 30 minutos, a fim de 

que o 1ipopolissacarídio bacteriano ativasse ambas as vias do sistema com-

plemento, gerando fatores quimiotãticos (77,103). A seguir,foram incubados 

a 569C durante 30 minutos, impedindo-se que a ativaçao do complemento pro-

gredisse a partir desse ponto (103 a). 0s fatores quimiotáticos derivados

do complemento são termoestãveis a 569C (118)„

5.4 - Obtenção de polimorfonucleares: sangue venoso (10 ml), co-

lhido em seringa de plástico, foi misturado com heparina (concentraçao fi-

nal de 50 U/ml) em tubo de plástico e deixado em repouso a 379C durante 1 

hora para permitir a sedimentação das hemãcias. Foram colhidos o plasma ri-

co em leucócitos e o creme leucocitãrio da interfase, aos quais se adicionou 

igual volume de solução salina a 0,85% (SSI) e depositou-se cuidadosamente 

sobre o gradiente descontínuo de Ficol1-Hypaque. Procedeu-se então â centri-

fugação a 800xG por 30 minutos, a qual resultou na formação de duas nuvens



distintas de leucócitos. A nuvem de células de maior densidade, constituída 

pelos PMN, foi colhida em tubo de plástico, e estas células foram lavadas 

por duas vezes em SSI durante 10 minutos a 300xG. Após a lavagem os PMN fo-

ram ressuspensos em SSBH e sua concentração foi ajustada para 1,2.10^ célu-

las/ml, com auxílio do Coulter (11,26).

A porcentagem de neutrõfilos, obtidos desta forma, foi sempre 

superior a 84%, e a viabilidade celular pelo teste de exclusão do azul de 

Trypan foi sempre superior a 96%.

6. Métodos

6.1 - Quimiotaxia dos neutrõfilos: no compartimento inferior da 

câmara para quimiotaxia, colocou-se 0,2 ml de soro ativado (com poder qui- 

miotãtico) ou de SSBH (que não apresenta atividade quimiotãtica). Separan-

do os dois compartimentos, foi colocado o filtro de policarbonato e, no 

compartimento superior, acrescentou-se 0,2 ml da suspensão de PMN. 0 nume-

ro de células colocadas no compartimento superior foi mantido constante, 

uma vez que já se demonstrou que a quimiotaxia depende do número de células 

postas para migrar (113).

As câmaras de quimiotaxia, assim preparadas, foram então incuba-

das em câmara úmida a 37?C durante 30 minutos, após o que os filtros foram 

retirados, fixados e corados pelo método de May-GrUnwa1d-Giemsa. A seguir, 

os filtros foram montados entre lâmina e lamínula e examinados ao microscó-

pio com objetiva de imersão, com aumento de 1.000 vezes. Foram avaliados 

vinte campos selecionados ao acaso (dez no sentido horizontal e dez no ver-

tical), contando-se o número de neutrõfilos que migraram para a face infe-

rior do filtro (11,12,58), conforme demonstrado nas Figuras 1 a 6.

Para cada paciente foi avaliada, simultaneamente, a quimiotaxia 

dos neutrõfilos de um controle normal, possibilitando a formação de pares 

para a comparação estatística.

Para o estudo de cada paciente, foram realizados seis experimen-
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toSj utilizando-se seis câmaras de quimiotaxia designadas de A a F, montadas 

conforme esquema abaixo:

Câmara Compartimento inferior Compartimento superior

A SSBH Cél. N

B SSBH Cél. MR

C
s n ec

Cél . N

D
s n ec

Cél. MR

E
s m r ec

Cél . N

F

onde: SSBH:

SMRec

solução salina balanceada de Hanks;

Cél. MR

stV "pool" de soros normais ativado com endotoxina de E.coli;

s m r e c :

Cél.N: 

Cél.MR

soro do paciente em estudo, ativado 

neutrõfilos do controle normal;

: neutrõfilos do paciente em estudo.

com endotoxina de E.coli;

Nas câmaras A e _B, foi analisada a migração ao acaso dos neutrõfi- 

los do controle e do paciente, respectivamente. Nas câmaras C e D, foram com-

parados os fatores celulares (intrínsecos) da quimiotaxia dos neutrõfilos dos 

pacientes em relação aos dos controles, isto é, analisou-se a resposta qui- 

miotãtica dos neutrõfilos do paciente e do controle a um FQ padrão. Os fato-

res humorais da quimiotaxia foram analisados nas câmaras e _E* onde se com-

parou o poder quimiotãtico em atrair neutrõfilos normais do soro do paciente 

e do "pool" de soros normais, quando estes soros foram ativados de uma manei-

ra padronizada (103a). Também foi possível comparar amostras dos pacientes 

com MR com as dos controles normais, quando todas as variáveis (fatores ce-

lulares e humorais) foram analisadas no mesmo experimento (câmaras F e C, 

respect i vãmente).

6.2 - Medida da velocidade de hemossedimentação (VHS): realizada 

segundo o método de Westergreen (27a).



FIGURA 1: Migração ao acaso de neutrófilos normais, 
aumento de 400 X (câmara A). 

FIGURA 2: Neutrófilos normais que migraram em respos-
ta à atividade quimiotática gerada no soro de um pa-
ciente com MR, aumento de 400 X (câmara E). 
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FIGURA 3: Neutrófilos normais que migraram em respos-
ta à atividade quimiotática gerada no 11 pool 11 de soros 
normais, aumento de 400 X (câmara .f_). 

FIGURA 4: Neutrófilos de um paciente com MR que migra-
ram em resposta à atividade quimiotática gerada no 
11 pool 11 de soros normais, aumento de 1.000 X (câmara D). 
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FIGURA 5: Neutrófilos de um paciente com MR que migra-
ram em resposta à atividade quimiotática gerada no seu 
próprio soro, aumento de 400 X (câmara F). 

FIGURA 6: Neutrófilos que nao migraram (face superi-
or do disco), aumento de 400 X. 
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6.3 - Dosagem de mucoprotefnas séricas: dosagem realizada em mg% 

de tirosina, segundo o método de Winzler e cols. modificado (2 7a).

6.4 - Pesquisa de Protefna-C-Reativa: foi executado o teste do

látex em lâmina, de acordo com as especificações do fabricante (Boehringer

Mannheim Bioquímica S.A.). Reação positiva (aglutinação) foi dada em cruzes 

(+ a ++++)o

6.5 - Provas sorológicas para evidenciar estreptococcia anterior:

a- Título de ASO: a prova de inibição da hemõlise pela estrepto-

lisina 0 foi realizada de acordo com as instruções do fabricante (Sclavo 

Divisione Diagnostici, Siena, Itália). Valores iguais ou maiores que 500 u- 

nidades Todd foram considerados como evidência de estreptococcia anterior.

b- Prova do "streptozyme": quando não houve aumento significa-

tivo dos títulos de ASO, utilizou-se a prova do "streptozyme“ , de acordo

com as instruções do fabricante (Wampole Laboratories, New Jersey, EUA). Os 

resultados (+) ou (-) foram dados pela presença ou ausência de aglutinação, 

respectivamente.

7. Análise Estatística

7.1 - índices quimiotãticos: para cada par (paciente-controle) 

estudado, foi montada uma proporção que espelhasse a quimiotaxia dos neutró- 

filos do paciente em relação à dos neutrõfilos do controle. Para tanto, uti-

lizou-se uma fórmula matemática que mantivesse a proporcionalidade, a fim 

de se corrigir o efeito da variabilidade, que foi grande entre experimentos 

realizados em dias diferentes:

I n _ Qtx N - Qtx MR 
Qtx N + Qtx MR

onde: I.Q.: índice quimiotãtico;

Qtx N: número de neutrõfilos do controle que migraram na câmara com



estímulo quimiotãtico, menos o número de neutrófilos que migra-

ram espontaneamente (câmara A ) ;

Qtx HR: número de neutrófilos do paciente que migraram na câmara com

estímulo quimiotãtico, menos o número de neutrófilos que migra-

ram espontaneamente (câmara _B).

Aplicando-se os resultados obtidos nas seis câmaras empregadas no 

estudo de cada par de paciente-controle, na fórmula matemática acima, foram 

montados quatro índices de comparação entre o paciente e o controle, assim 

representados:

índice I: avalia a migração ao acaso:

A - B

-  4 3  -

índice I =
A +

índice II: avalia o componente celular (intrínseco) da quimiota-

xia na MR em relação aos controles:

(C - A) - (D - B) .
índ i ce II =

(C - A) + (D - B)

índice III: avalia o componente humoral da quimiotaxia na MR:

(C - A) - (E - A) .
índ i ce III =

(C - A) + (E - A)

índice IV: compara todas as variáveis no mesmo experimento:

(C - A) - (F - B)
índice IV =

(C - A) + (F - B)

Obs.: as letras representam as câmaras de quimiotaxia montadas 

conforme o esquema já descrito anteriormente e significam os números de neu-

trófilos que migraram para a face inferior do filtro em cada uma das seis

camaras.

7.2 - Teste de Wilcoxon: optamos por utilizar testes não-paramé- 

tricos para o tratamento estatístico dos dados obtidos, pois trabalhamos com 

índices e não com números absolutos, e também porque não podemos presumir



que a distribuição dos dados seja normal. Para a comparação de dados parea- 

dos j utilizamos o teste de Wilcoxon (101), uma vez que os índices obtidos 

resultaram da comparação entre os pacientes e seus respectivos controles. 0 

nível de significância preestabelecido foi de 5% (ot < 0,05).

Metodologia, técnica e tratamento estatístico iguais foram utili-

zados para o estudo em paralelo das amostras de sangue periférico das ges-

tantes no último trimestre e de seus controles normais do sexo feminino.

7.3 - Teste U de Mann-Whitney: foram investigadas possíveis cor- 

relaçoes entre o defeito da quimiotaxia e parâmetros clínicos (número de 

articulações comprometidas e presença de cardite) e laboratoriais (VHS, PCR, 

mucoproteínas e ASO). Para cada um destes parâmetros, os pacientes foram di-

vididos em dois grupos, aos quais se aplicou o teste U de Mann-Whitney (101).

Para os parâmetros VHS, ASO e mucoproteínas, os pacientes foram 

divididos de acordo com a intensidade do defeito quimiotãtico, tendo como 

limite a mediana e comparando-se a magnitude dos valores desses parâmetros 

nos dois grupos.

Para os parâmetros cardite, comprometimento articular e PCR, 

os pacientes foram divididos segundo a presença ou ausência de cardite e 

PCR e segundo o número de articulações comprometidas (mais ou menos de 3 

articulações). Comparou-se a seguir, a intensidade do defeito quimiotãtico 

nos grupos, assim divididos.

A hipótese de nulidade foi rejeitada quando a probabilidade de 

ocorrência casual da diferença foi menor que 0,05.
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VI - RESULTADOS



lo Dados Clínicos e Laboratoriais

Na Tabela IV encontram-se os dados clínicos dos pacientes em fase 

aguda de MR, bem como os resultados das provas de atividade inflamatória e 

os títulos de ASO.

Os resultados dos seis experimentos (seis câmaras designadas de A 

a jO , realizados para estudar a quimiotaxia dos neutrófilos de cada um dos 

17 pacientes em fase aguda de MR, e de seus respectivos controles normais, 

estão esquematizados no Anexo 1,

2. índices Quimiotáticos

Como já foi explicado, foram criados quatro índices para a compa-

ração da migração ao acaso e dos fatores envolvidos na quimiotaxia dos neu-

trófilos dos pacientes portadores de MR com os seus respectivos controles 

normais. Os valores destes índices estão esquematizados no Anexo 2.

2.1 - Migração ao acaso: a migração ao acaso dos neutrófilos dos 

pacientes e a dos controles, estudadas nas câmaras e A, respectivamente, 

foram analisadas pelos valores atribuídos ao índice I, que estão representa-

dos na Figura 7-

Cada valor do índice representa a relação entre os valores abso-

lutos de cada par (paciente-controle).

Em todos os índices, os valores com sinal (+) representam os pa-

res onde os valores absolutos da migração nos pacientes com MR foram menores 

que nos controles; e os valores com sinal (-) representam os pares onde os 

valores absolutos da migração nos pacientes com MR foram maiores que nos con-

troles.

Não se observou alteração significativa da migração ao acaso dos 

neutrófilos na MR (p >  0,10), em relação aos controles normaiSo
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DADOS CLÍNICOS* E LABORATORIAIS DOS PACIENTES COM MR

Pacientes Oligoartrite Poliartrite Cardite Título de ASO Teste do VHS - Wester- Mucoproteínas PCR

(até 3 artic.) (+ de 3 artic.) (unid. Todd) "streptozyme" green (mm 1? h) (mg% tirosina) (látex)

MRj — + + 2.500 10b 10,50 +

m r 2 - + - 333 + 64 10,80 +

m r 3 + - - 625 78 9,00 -

MR.
4

+ - + 500 40 9,30 -

m r 5 + - + 2.500 70 10,80 -

m r 6 - + - 166 + 98 1 1 , 3 0 +

MR7 + - + 2 . 5 0 0 105 11,10 +

m r 8 - + - 166 + 70 5,76 +

m r 9 + - - 333 + 57 5,36 +

cont inua



Conclusão

TMSELA  S¥

Pac i entes 01igoartri te 

(até 3 artic.)

Poli artr i te 

(+ de 3 artic.)

Card i te Título de ASO 

(unid. Todd)

Teste do 

"streptozyme"

VHS - Wester- 

green (mm 1? h)

Mucoproteínas 

(mg% tirosina)

PCR

(1 átex)

MRio
+ mm 833 63 6,00 +

MRn + - - 500 79 8,09 +

MR12
- + - 166 + 82 9,00 +

MRi3 + - + 1.250 121 12,70 +

mri4
+ - - 500 87 4,70 -

MR15
- + - 500 112 10,00 +

MR16
- + + 166 + 90 7,87 -

MR17
- + - 833 103 8,40 +

* Nenhum paciente apresentou coréia ou eritema marginado ou nódulos subcutâneos.
I
-t-
00
1
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FIGURA 7: Representação gráfica do índice de migração 

ao acaso dos neutrófilos. Os índices com sinal (+)

representam aqueles pares onde a migração foi menor

nos pacientes com MR; e os índices com sinal (-) , a- 

queles pares onde a migração foi maior nos pacientes 

com HR do que nos controles normais. Não houve dife-

rença significativa entre a migração ao acaso dos

neutrófilos dos pacientes e dos controles (p >  0,10).



2.2 - Fator intrínseco da quimiotaxia dos neutrõfilos na MR: a 

resposta quimiotática dos neutrõfilos dos paciemtes com MR e dos controles 

normais a um FQ padrão ("pool" de soros normais ativado por endotoxina de 

E.coli) foi estudada nas câmaras JD e £, respectivamente. Os valores obtidos 

nestas câmaras foram aplicados na fórmula do índice II e os resultados ob-

tidos (representados na Figura 8), tratados pelo teste de Wilcoxon. A aná-

lise destes resultados, mostrou que, em 12 dos 17 pares, os neutrõfilos dos 

pacientes portadores de MR, em resposta ao mesmo FQ padrão, apresentaram uma 

migração menor que os neutrõfilos normais. Todavia, esta diferença não foi 

estatisticamente significativa (p >  0,10).

2.3 - Fator humoral da quimiotaxia dos neutrõfilos na MR: a aná-

lise dos resultados das câmaras ^  e _E, dos 17 pares estudados, permite con-

cluir sobre o grau de atividade quimiotática gerada no soro dos pacientes 

com MR, em relação ãquele gerado num "pool" de soros normais, quando ativa-

dos por endotoxina de E . co1i.

Observou-se que a capacidade quimiotática para atrair neutrõfilos 

normais heterõlogos do soro, durante a fase aguda da MR, está deprimida em 

relação ao poder quimiotãtico gerado no "pool" de soros normais. Esta con-

clusão foi baseada na análise estatística pelo teste de Wilcoxon dos valo-

res obtidos no índice III, que revelou uma diferença estatisticamente sig-

nificativa (p <  0,01). tstes valores estão representados na Figura $.

2.4 - índice da quimiotaxia: o índice IV, montado utilizando-se 

os resultados das câmaras e F, compara simultaneamente todas as variáveis 

(celulares e humorais) da quimiotaxia dos neutrõfilos dos pacientes com MR 

e de seus controles normais.

Este índice só pôde ser montado em 14 pares, uma vez que o expe-

rimento da câmara _F não foi realizado nos 3 primeiros pacientes.

Como podemos observar na Figura 10,a resposta dos neutrõfilos dos
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FIGURA 8: Representação gráfica do índice II, mostrando a 

relação entre a resposta quimiotãtica dos neutrófilos dos 

pacientes com MR e a dos controles normais, quando esti-

mulados por FQ. padrões. A interpretação dos valores e si-

nais é feita segundo o explicado na Figura 7. Não houve 

diferença significativa entre as respostas quimiotáticas 

(p >  0,10).



-  52 -

FIGURA 9: Representação gráfica do índice III, mostrando 

a relação entre a atividade quimiotãtica gerada no soro 

dos pacientes com MR e no "pool" de soros normais. A a- 

nãlise dos sinais deve ser baseada na legenda da Figura 

7. 0 poder quimiotático do soro dos pacientes com MR foi 

significativamente menor que o do "pool" de soros nor-

mais (p <  0,01).



pacientes ao seu próprio soro ativado apresentou uma tendência a ser menor 

(índices com sinal positivo) que a resposta dos neutrófilos dos controles 

ao "pool" de soros normais ativado. No entanto, a análise estatística pelo 

teste de Wilcoxon não revelou nfvel de significincia para esta diferença

(p > 0 ,10).
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FIGURA 10: Representação gráfica do índice IV, comparando 

simultaneamente todas as variáveis da quimiotaxia dos

neutrófilos na MR com aquelas dos controles normais. 0

significado dos sinais está explicado na Figura 7. A di-

ferença não foi estatisticamente significativa ( p >  0,10).



3. Correlação entre o Defeito Humoral da Quimotaxia na MR e o 

Grau de Atividade Inflamatória da Doença

Investigamos a existência de correlações entre o defeito iden-

tificado na atividade quimiotática do soro, na fase aguda da MR, e parâ-

metros clfnicos e laboratoriais já citados, que refletem o grau de ativida-

de inflamatória da doença e a resposta imune humoral do hospedeiro a estrep- 

tolisina 0.

A análise estatística pelo teste U de Mann-Whitney nao demonstrou 

a existência de correlação entre o defeito humoral da quimiotaxia e o número 

de articulações comprometidas, ou a presença de PCR, ou os valores do VHS. 

Foi demonstrada a existência de correlação inversa entre a magnitude do de-

feito quimiotãtico e : a) os valores das mucoproteínas séricas; b) os títu-

los de ASO; c) a presença de cardite. Estes resultados estão esquematizados 

na Tabela V.

TABELA V
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CORRELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS DE ATIVIDADE INFLAMAlÕRIA E OS 

ÍNDICES DE ATIVIDADE QUlMlOTÂTICA NO SORO DOS PACIENTES EM 

FASE AGUDA DE MR PESQUISADA PELO TESTE U DE MANN-WHITNEY.

Parâmetro Valor crítico de U 

para p ^  0,05

Valor de U 

encontrado

Nível de 

si gni fi cância

Cardi te 9 9 p=0,05

Compromet imento 

art i cular 11 41 N.S.*

VHS 11 14 N.S.

Mucoproteínas 11 3 p=0,002

PCR 7 20 N.S.

ASO 11 1 1 p=0,05

° Nao-significativo.



4. índices Quimiotáticos das Gestantes

0 estudo em paralelo da quimiotaxia dos neutrõfilos nas 7 ges-

tantes também foi realizado em pares com 7 mulheres normais, o que tam-

bém possibilitou a montagem dos quatro índices quimiotiticos empregados 

para avaliar a quimiotaxia dos neutrõfilos na MR, para o estudo deste gru-

po .

Os resultados dos seis experimentos realizados em cada uma das 

7 gestantes e seus respectivos controles normais podem ser vistos no Anexo 

3, e os resultados dos quatro índices quimiotãticos, no Anexo 4. A repre-

sentação gráfica dos índices está na Figura 11.

Neste grupo de "controles positivos" (já se demonstrou defeito 

da quimiotaxia nas gestantes), tal qual nos pacientes com MR, o único ín-

dice que, quando submetido a análise estatística, revelou uma diferença 

significativa foi o índice III, com nível de significância de 0,01.

Portanto ,ficou evidenciado também nas gestantes do último tri-

mestre uma menor capacidade do soro em gerar estímulo quimiotático para 

neutrõfilos normais, em relação a um "pool" de soros normais.
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FIGURA 11: Representação gráfica dos índices que analisam a quimiotaxia nas 

gestantes do último trimestre. A interpretação dos valores e sinais é ex-

plicada na Figura 7. 0 único índice que revelou diferença significativa foi 

o índice III (p=0,01), que avalia o poder quimiotático do soro.



DISCUSSÃO.



Como já foi visto, uma quimiotaxia normal depende da integridade 

e do perfeito funcionamento de pelo menos dois sistemas. De um lado, o neu- 

trõfilo (fator celular), com sua capacidade de identificar e responder ao 

estímulo quimiotãtico; e do outro, o soro (fator humoral), com sua capacida-

de de gerar a atividade quimiotãtica para atrair os neutrõfilos.

Anormalidades na quimiotaxia dos neutrõfilos estão descritas em 

várias doenças de caráter infeccioso, inflamatório, neoplásico e metabólico. 

Em algumas destas doenças (9,18,19,47,59,71,72,99) é o neutrõfilo que tem 

comprometida sua capacidade de migrar, em outras (6,10,17,20,51,64,66,92,97, 

102,104,118,119,125,130,131,134), o defeito está no soro, que não desenvolve 

uma atividade quimiotãtica satisfatória.

Antes de discutirmos nossos resultados referentes aos pacientes 

com MR, cabe comentarmos aqui a respeito das gestantes. Como era a primeira 

vez que utilizávamos esta técnica no laboratório, acreditamos ser necessário 

comprovar a eficácia da técnica em nossas mãos para demonstrar defeitos na 

quimiotaxia. Para tanto, resolvemos testar a técnica e nossa habilidade, 

avaliando a quimiotaxia nas gestantes do último trimestre, por constituírem 

uma população de fácil acesso, que comprovadamente apresenta alteração desta 

função neutrofílica (62,68,112). Os resultados deste estudo revelaram que as 

gestantes do último trimestre apresentam uma quimiotaxia alterada por defei-

to do componente humoral. Este resultado é compatível com o relatado por 

Takeuchi & Persellin (112). Comprovamos assim a eficácia da técnica em nosso 

laboratório.

0 objetivo deste trabalho, que era o de avaliar os dois sistemas 

(celular e humoral) da quimiotaxia dos neutrõfilos na fase aguda da MR, foi 

alcançado.

Ficou evidente que, na MR, a quimiotaxia dos neutrõfilos está 

diminuída e que a deficiência detectada é conseqüente a um defeito humoral, 

pois a atividade quimiotãtica gerada no soro dos pacientes portadores de MR 

foi significativamente inferior àquela gerada no "pool" de soros normais,
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quando o complemento foi ativado por endotoxina de E. coli.

Esta menor migração de neutrõfilos normais, em resposta ao po-

der quimiotãtico do soro dos pacientes com MR, não pode ser atribuída ã 

presença de alo-anticorpos antigranulócitos, uma vez que também o soro nor-

mal para controle era heterólogo em relação aos neutrõfilos normais testa-

dos.

0 poder quimiotãtico do soro dos pacientes com MR também foi o 

responsável pela migração dos neutrõfilos dos próprios pacientes no experi-

mento da câmara _F . Esta migração assim induzida refletiu-se na construção 

do índice IV. Contudo, a análise estatística deste índice não revelou dife-

rença significativa. Acreditamos que o grande número de variáveis (celula-

res e humorais) presentes no mesmo experimento possa ter mascarado o defei-

to sérico já demonstrado.

Não identificamos nenhuma anormalidade intrínseca dos neutrófi- 

los na MR, pois, embora os neutrõfilos dos pacientes com MR tenham apresen-

tado uma tendência a migrar menos que os dos controles normais, em resposta 

a um FQ padrão, não houve uma diferença estatisticamente significativa.

Também ficou evidente que a migração ao acaso não está alterada

na MR.

Estes dois achados, de migração ao acaso normal e de ausência de 

defeito intrínseco dos neutrõfilos, são concordantes pois demonstram que os 

mecanismos responsáveis pela locomoção dos neutrõfilos estão funcionalmente 

íntegros.

Defeito humoral da quimiotaxia, já identificado em várias doenças, 

e agora detectado na fase aguda da MR, pode ser explicado de duas maneiras: 

aj deficiência na capacidade de gerar FQ. por falta de substrato enzimático 

no soro; b) presença de inibidores. Estes inibidores podem ser dirigidos con-

tra os FQ produzidos, inativando-os, ou contra os neutrõfilos, inibindo sua 

resposta aos FQ. Estes inibidores podem ainda ser iguais aos inativadores fi-

siológicos que, então, apresentar-se-iam em níveis muito mais elevados que
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nos indivíduos normais, ou podem ser diferentes dos inibidores fisiológicos.

Com relação ã primeira possibilidade, deficiência na síntese de 

FQ foi descrita em associação com deficiência congênita de componentes do 

complemento (6,97,104), no período neonatal 170), e de maneira adquirida no 

LES (17).

Na MR, a falta de substrato (deficiência de complemento), como 

causa do defeito detectado, poderia ser admitida se considerarmos trabalhos 

que demonstram consumo do complemento na fase aguda da doença, como os de : 

Sapru e cols. (98), que descreveram níveis séricos diminuídos de C^ e 

Rocha (95), que apresentou evidências de que o complemento sérico está ati-

vado pelas vias clássica e alternada, e Svartman e cols. (lU9), que demons-

traram consumo de complemento no líquido sinovial destes pacientes. Entre-

tanto, a maioria dos trabalhos descreve o complemento sérico como normal ou 

aumentado e, mesmo não descartando a possibilidade de estar ativado, consi-

deram-no como funcionalmente normal (.91,93,94,137).

Não foi evidenciada nenhuma correlação entre a deficiência na 

atividade quimiotãtica do soro e níveis séricos de C^ ou C^ nem na AR (42) 

nem no LES (17), mesmo quando a alteração da quimiotaxia foi atribuída â 

falta de produção de FQ (17).

Assim, mesmo que náo-associada ao complemento, esta possibilidade 

não pode ser afastada, necessitando de maiores investigações.

A segunda possibi 1 idade para se explicar o defeito humoral da 

quimiotaxia é a presença de inibidores da resposta quimiotãtica dos neutró- 

fi los aos FQ. Estes inibidores foram descritos no soro de indivíduos normais 

(65), na gestação (112) e em várias doenças (15,18,58,61,125), como por e- 

xemplo em neoplasias (66) e AR (121).

Se o defeito detectado por este trabalho na MR for conseqUente ã 

presença de um inibidor sérico dirigido contra os neutrófilos, bloqueando 

sua resposta quimiotãtica, este inibidor ê termoestável, característica es-

ta compatível com o que está descrito na literatura. Tal conclusão é possí-
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vel porque, em nosso sistema, o soro, depois de ativado, é aquecido a 56?C, 

antes de entrar em contato com os neutrõfilos que irão migrar.

Embora a resposta quimiotãtica dos neutrõfilos dos pacientes com 

MR não tenha sido significativamente diferente da dos neutrõfilos dos con-

troles normais, a presença de inibidores dirigidos contra a célula não pode 

ser excluída, pois estes podem ter sido retirados da membrana dos neutrõfi-

los durante a lavagem â que são submetidos previamente a migração.

A última possibilidade para justificar nossos achados é que o so-

ro, na fase aguda da MR, contenha um inativador de FQ.

Como jl vimos,estes inativadores fazem parte do mecanismo quimio-

tãtico normal, mas defeitos quimiotãticos identificados em várias doenças 

(64,1 02,118,1 30,1 3 U  , foram atribuídos a níveis elevados deles ou a inativa-

dores não-fisiolõgicos. Vale ainda lembrar que a ação dos inativadores fi-

siológicos sobre os FQ derivados do complemento é irreversível, e que são 

caracteristicamente termolãbeis (8,116,132). Contudo, o aquecimento do soro 

a 569C após a interação dos inativadores com os FQ, mesmo desnaturando-os, 

não consegue restabelecer o poder quimiotãtico do soro (8,64,131).

Desta maneira, a persistência da atividade inibitória sobre a 

quimiotaxia no soro dos pacientes com MR, após o aquecimento a 56?C, não ex-

clui a possibilidade da ocorrência de níveis elevados destes inativadores, 

pois, se presentes, eles teriam inativado os FQ irreversivelmente antes de 

terem sido desnaturados pelo calor,isto ê, durante a incubação do soro com 

a endotoxina a 37?C, como já foi demonstrado (64,102J.

Assim, se a causa do defeito for a presença de um inativador de 

FQ, este pode ser tanto termoestável como descrito por Van Epps e cols.

(118) em pacientes com doenças sistêmicas associadas ã anergia cutânea, 

quanto termolábil como os inativadores fisiológicos. A presença destes últi-

mos em níveis elevados poderia ser por excesso de produção, ou por deficiên-

cia dos antagonistas fisiológicos, como foi sugerido por Casciato e cols.

(15) e Maderazo e cols. (65).
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Neste trabalho, embora tenhamos demonstrado a existência de um 

defeito da quimiotaxia dos neutrõfilos no surto de MR, e localizado este 

defeito no soro destes pacientes, nao foi possível determinar qual das pos-

sibilidades acima ê a responsável pela incapacidade do soro em gerar uma a- 

tividade quimiotática adequada.

Por isso, continuamos a trabalhar nesta linha de pesquisa, a fim 

de que possamos melhor definir esta deficiência e, se algum inibidor esti-

ver presentejcaracterizã-lo física, química e funcionalmente.

Apôs a identificação do defeito, cabe-nos uma tentativa de inter-

pretá-lo.

Já ficou evidente que várias doenças que cursam com alteração da 

quimiotaxia, como o LES (2,3), doençaslinfo e mieloproliferativas(10,51,66), 

AR (42,141) e sarcoidose (64), apresentam graus variados de anormalidades 

imunes. Desta maneira, não é surpresa que a quimiotaxia dos neutrõfilos es-

teja alterada na MR, onde já estão definidas várias anormalidades da imuni-

dade humoral e celular (23,36,41,44,50,54,55,56,63,69,8 9,90,91,93,94,9«, 1 09, 

120).

Na MR, como nas outras doenças inflamatórias como o LES e a AR, 

não sabemos se esta alteração da quimiotaxia mantém ou nao relação de causa 

e efeito com as anormalidades da resposta imune já identificadas, e se tem 

alguma participação na fisiopatogenia da doença. A concomitância de defei-

tos quimiotãticos em doenças inflamatórias auto-imunes poderia sugerir que 

estas alterações fizessem parte de um mecanismo de regulação compensatória 

da resposta inflamatória do hospedeiro (118).

Poderíamos, então, levantar a hipótese de que na MR a menor ati-

vidade quimiotática do soro seria uma maneira de o hospedeiro tentar manter 

uma relativa homeostasia, isto ê, uma tentativa de minimizar os danos decor-

rentes da atividade inflamatória.

Quando procuramos a existência de correlações entre o defeito 

quimiotático na MR e os parâmetros clínicos e laboratoriais que avaliam a
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atividade inflamatória da doença, ficou evidente uma correlação inversa 

entre a magnitude do defeito e: a) a presença de cardite; b) os valores das

mucoproteínas; c) os títulos de ASO.

Considerando-se então a hipótese de que o defeito quimiotático 

seria devido a um mecanismo de defesa do hospedeiro, poderíamos supor que 

aqueles pacientes que cursam com uma acentuada deficiência quimiotãtica a- 

presentam uma menor atividade inflamatória. Em concordância com esta hipóte-

se,estão as correlações inversas identificadas.

No entanto, acreditamos que haja necessidade da análise de grupos 

maiores, para que se possa firmar uma conclusão definitiva a este respeito.

Outra questão indefinida, é saber se este defeito guarda alguma 

relação com a infecção pelo estreptococo do grupo A. Wexler e cols. (136) 

demonstraram que os estreptococos portadores da proteína M não são capazes 

de induzir a formação de FQ, quando incubados com soro humano normal, e que 

estes estreptococos têm a capacidade de inibir a atividade quimiotãtica ge-

rada no soro normal por ação do zimosan.

Andersen & Van Epps (4) observaram que leucócitos normais, quando 

expostos ã estreptolisina 0 , tiveram uma acentuada redução na sua resposta 

quimiotãtica, bem como na migração ao acaso. No entanto, como a MR estã mais 

dependente de fatores ligados ao hospedeiro do que ao próprio estreptococo 

ou a seus produtos extracelulares, acreditamos que este defeito quimiotãti- 

co esteja relacionado com a eclosão da MR e não com a estreptococcia que a 

desencadeou. Além disto, quando a MR se manifesta, nao hã mais infecção a- 

tiva pelo estreptococo, e seus produtos extracelulares, como a estreptolisi- 

na 0, já sofreram ação dos anticorpos neutralizantes produzidos pelo hospe-

deiro. Também por este motivo, não podemos admitir que esta seja a explica-

ção para a correlação inversa existente entre o grau da alteração quimiotã-

tica e os títulos de ASO.

Este foi o primeiro estudo da quimiotaxia dos neutrõfilos em pa-

cientes com MR, o qual demonstrou uma anormalidade humoral da resposta in-
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flamatõria destes pacientes. Embora não tenha determinado o exato papel des-

ta anormalidade no mecanismo fisiopatogênico da doença, esperamos que as 

conclusões deste trabalho possam vir a contribuir para um melhor entendimen-

to deste enigma que é a fisiopatogênia da moléstia reumática.
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VI ï I - CONCLUSOES



1. A moléstia reumática cursa, na sua fase aguda, com uma defi-

ciência na quimiotaxia dos neutrõfilos do sangue periférico.

2. Esta deficiência resulta de uma menor atividade quimiotãtica 

do soro .(fator humoral) destes pacientes.

3. Os dados obtidos não permitem definir se esta deficiência é 

decorrente de uma redução na síntese de fatores quimiotãti- 

cos, ou da presença de inibidores séricos da quimiotaxia.

4. A migração ao acaso dos neutrõfilos na fase aguda da molés-

tia reumática está normal.

5. Não se comprovou alteração na resposta quimiotãtica dos neu-

trõfilos (fator intrínseco).

6. Houve correlação inversa entre o grau de deficiência quimio-

tãtica do soro e: presença de cardite, valores das mucoproteí-

nas e títulos de ASO, no soro.

-  6 6  -



IX - ANEXOS



-  6 8  -

AE3EXQ

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS NOS PACIENTES COM MOLÉSTIA REUMÁTICA

Ct, 6 — 144 121—

MR,

Ct,

84

144 91

MR.

Ct.

82

84

438

431 351

MR,

Ct,

2

1

17

87

14

54

MRr

Ct,

122

87

39

89

MR,

Ct,

ü

2

89

97

150

84

MR.

Ct.

2 

11

66

5**

206

97

MRr

Ct,

1

19

69

243

101

137
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Ct
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70

92

45
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MR

Ct
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1 1

7
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69

113
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109

MR

Ct
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12

4

2
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44

77

MR

Ct

13

13

10

10

97

44

151
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MR

Ct

14

14
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111
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MR

Ct
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15

7

10

241
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83
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11

135

142

89
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Ct

17

17

31

15

196

209

158

93
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Conclusão

Legenda:

MRj a : pacientes em fase aguda de MR;

Ctj a C t ^  : controles normais;

SSBH: solução salina balanceada de Hanks;

SNe c : "pool" de soros normais ativado com endotoxina de E. coli;

SHR^^.: soro dos pacientes com MR ativado com endotoxina de E.col i

*Letras de A a F: representam as seis câmaras de quimiotaxia uti-

lizadas nos seis experimentos para o estudo de 

cada paciente e seu respectivo controle normal;

Números: representam o número de neutrófilos que migraram para a

face inferior dos filtros, contados em 20 campos de gran

de aumento.
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MIEXO 2

i"ND I CES QU IMI OTÄTI COS

N^fnd i ces 

Pares
indice 1 índice II Tndi ce III indice IV

MRj/Ctj +0,71 +0,39 +0,09 -

MR2/Ct2 +0,71 +0,25 +0,24 -

M i y C t +0,01 -0,01 +0,13 -

M V Ct4 -0,33 +0,70 + 0,24 +0,75

MRc/Ct
p P -0,77 -0,14 -0,01 +0,47

MR6/Ct6 -0,60 +0,08 + 0,07 -0,20

MR7/Ct7 +0,69 -0,20 -0,33 -0,65

MR8/Ct8 +0,90 +0,53 +0,31 +0,38

MRg/Ctg -0,33 +0,03 +0,33 +0,46

MR10^Ct10 +0,33 +0,13 +0,50 +0,34

MR11/Ctll +0,44 +0,21 +0,02 +0,64

MR12/Ct12 -0,33 -0,18 +0,30 +0,55

MK13/Ct]3 0 -0,44 -0,29 -0,61

MR,4/Ctl4 -0,71 +0,11 +0,29 -0,50

MR15/Ctl5 +0,17 +0,04 + 0,24 +0,54

M R 16/Ctl6 -0,45 +0,10 +0,36 +0,37

MRi7/Ctl7 -0,35 +0,08 +0,43 +0,21

c o n t  i n u a



Conclusão
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Legenda:

T - A - B , .índice I =   , avalia a migraçac ao acaso;
A + B

r (C - A) - (D - B) . .  ̂ ,índice II =        , avalia o componente celular
(C - A) + (D - B) , . . .

da quimiotaxia;

índice lil = — --- — ----— --- —  , avalia o componente humoral
(C - A) + (E - A) da quimiotaxia;

índice IV = — --- — ----  —  , avalia, simultaneamente, to-
(C - A) + (F - B) das as variáveis da quimiota-

Letras de A a F: representam o número de neutrófilos que migraram 

em cada uma das seis cimaras de quimiotaxia u~ 

tilizadas no estudo de cada paciente e de seu 

respectivo controle normal.
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AHEXQ 3

RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS COM AS GESTANTES

"̂\Est ímu 1 o
^̂ •Quimiotãt i co

Neutróf i loŝ v̂.

SSBH
SNEC 5GEC

G1
3I* 54 ̂ 22 -

Ct.
1 * 120 - 105 -

G2
20 61 37

Ct2
10 53 45

G3
14 192 42

ct3 34 113 94

G4
42 81 116

5 45 43

G5
10 231 53

Ct r
P

13 450 74

G6
27 203 284

Ct6
3 98 74

G7
4 30 34

Ct7
2 76 45

cont i nua
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Conclusao

Legenda :

Gj a G^: gestantes no último trimestre;

Ctj a Ct^: controles normais do sexo feminino; 

SSBH: solução salina balanceada de Hanks;

SN^c: "pool" de soros normais ativado com endotoxina de F..col i ;

SG^ç! soro das gestantes ativado com endotoxina de E.coli;

*Letras de A a F: câmaras de quimiotaxia utilizadas nos seis ex-

perimentos realizados para estudar cada par 

(gestante-controle);

Números: quantidade de neutrõfilos que migraram para a face in-

ferior dos filtros, contados em 20 campos de grande au-

mento.
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AP3EX0 4

ÍNDICES QUIMIOTÂTICOS DAS GESTANTES

^s£nd i ces 

Pares
fndice 1 Tnd i ce li fnd i ce III índi ce IV

V ct.
-0,50 +0,40 +0,07 +0,72

V Ct2 -0,33 +0,02 +0,10 +0,43

G j / d +0,42 -0,39 +0,14 +0,48

-0,79 +0,01 +0,02 -0,30

V Ct5
+0,13 *0,33 +0,75 +0 ,8 2

V Ct6
-0,80 -0,30 +0,14 -0,46

G /Cl -0,33 +0,48 +0,26 +0,42

Legenda:

índ i ce « =  A  '  

A +

B . . .—  , avalia a migraçao ao acaso;
B

índi ce 11 - (C
- A) - (D - B) avalia o componente celular da 

quimiotaxia;

l l  —  .....

(c - A) +  (D - B)

Fnd i ce 111 -  (C - A) -  (E -  A) avalia o componente humoral da 

quimiotaxia;

I I I  —  ..

(c - A) +  (E -  A)

Fnd i ce IV -  (c
- A) -  (F -  B) avalia, simultaneamente, todas 

as variáveis da quimiotaxia;

1 V  —  II-.»-

(c - A) +  (F - B)

Letras de A a F: representam o numero de neutrõfilos que migraram 

em cada uma das seis câmaras de quimiotaxia uti-

lizadas no estudo de cada gestante e de seu res-

pectivo controle normal.



ANEXO 5 

FIGURA 12: Câmaras de quimiotaxia "Blind Well", on-
de se pode identificar os compartimentos inferior 
(A) e superior (B), e o filtro de quimiotaxia . (C) 
situado entre os dois compartimentos. 

FIGURA 13: Discos (filtros) de policarbonato das 
câmaras~~~ e~ após a migração dos neutrófilos 
e depois de terem sido corados pelo método de 
May-GrUnwald-Giemsa, montados entre lâmina e la-
·mÍnula. 
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