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RESUMO 

Efeito protetor da interleucina- 4 na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida em 
camundongos. – FRANCISCO YURI BULCÃO DE MACEDO. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Faculdade de Medicina - Universidade 
Federal do Ceará. Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Albuquerque Ribeiro. 
 
 A cistite hemorrágica (CH) é um efeito indesejado limitante do uso clínico dos 
agentes quimioterápicos do grupo das oxazafosforinas, principalmente ciclofosfamida (CFS) 
e ifosfamida (IFS). Isto se deve à formação de acroleína como subproduto do metabolismo 
dessas drogas. A partir de prévios trabalhos conduzidos no Laboratório de Farmacologia da 
Inflamação e do Câncer da Universidade Federal do Ceará, sabe-se que o óxido nítrico (NO) 
através da ativação de iNOS, o fator de ativação plaquetária, citocinas, como o TNF-α e IL-
1β, e prostaglandinas, pela ativação da enzima ciclooxigenase-2 (COX-2), são mediadores 
chave envolvidos nos eventos inflamatórios da CH, evidenciados pelo dano urotelial, edema 
e hemorragia. Sabendo-se que interleucina- 4 (IL- 4) é uma citocina antiinflamatória capaz 
de prevenir a produção de TNF-α, IL-1β e de atenuar a expressão de enzimas inflamatórias 
como iNOS e COX-2, foi investigado se IL- 4 é capaz de reduzir as alterações inflamatórias 
vistas na CH induzida por IFS. Para tanto, camundongos Swiss (25-30 g; n=6 por grupo) 
foram tratados com salina ou IFS (400 mg/kg, ip),  e foram analisados por alterações no peso 
úmido vesical (PUV), mudanças macroscópicas e microscópicas, além da quantificação de 
edema e hemoglobina vesical. Em outros grupos experimentais, IL- 4 (0,4; 2 ou 10 ng) foi 
administrada ip uma hora antes à administração de IFS. Em outro experimento, 
camundongos C57BL/6 selvagens e C57BL/6 nocaute para o gene da IL- 4 (-/-) foram 
tratados com IFS e analisados quanto a mudanças no PUV. Imunohistoquímica para IL-1β e 
TNF-α, bem como identificação de proteínas pela técnica de Western blot para iNOS e COX-
2 foram conduzidos nos animais tratados com IL- 4. Também avaliou-se a administração de 
soro anti-IL- 4 (50 µl/animal, ip) em animais selvagens meia hora antes IFS. Nos animais 
tratados com IL- 4 (2 e 10 ng), o PUV foi significativamente reduzido em 27% e 39% 
respectivamente quando comparados ao grupo tratado apenas com IFS. O extravasamento 
vascular foi reduzido em 29% e 24% e a hemorragia em 47% e 61% nos animais tratados 
com IL- 4 (2 e 10 ng respectivamente para ambos). A administração de IL- 4 exógena 
também atenuou a expressão de TNF-α, IL-1β significativamente, e a expressão de iNOS em 
27% (dose de 10 ng) e COX-2 em 80% e 76% (doses de 2 e 10 ng, respectivamente), sendo 
ambos resultados significantes estatisticamente. Em adição, animais nocaute para IL- 4 (-/-) 
e camundongos tratados com soro anti-IL- 4 exibiram um grau de CH pior quando 
comparados aos camundongos tratados com IFS apenas, em torno de 44% e 28% 
respectivamente. IL- 4, uma citocina antiinflamatória, pode reduzir os fenômenos 
inflamatórios vistos na CH induzida por IFS. 

 

 

Palavras-chave: Cistite Hemorrágica, Ifosfamida, Interleucina- 4. 

 

 

 



ABSTRACT 

Protective effect of interleukin- 4 upon ifosfamide-induced hemorrhagic cystitis in 
mice. – FRANCISCO YURI BULCÃO DE MACEDO. Dissertation for the Master degree 

application. Pharmacology post-graduation program. School of Medicine – Federal 
University of Ceará. Mentor: Prof. Dr. Ronaldo Albuquerque Ribeiro.  

 

 Hemorrhagic cystitis (HC) is a limiting side effect from the clinic use of chemotherapy 
agents, mainly cyclophosphamide (CYP) and ifosfamide (IFS). This is due to the fact that 
acrolein is a urinary metabolite of CYP and IFS, which has been demonstrated to be the 
causative agent of hemorrhagic cystitis (HC) induced by these compounds. Based on 
previous experimental studies, most of them from the Laboratory of Pharmacology of 
Inflammation and Cancer of Federal University of Ceará, it was demonstrated the 
participation of inflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and the expression of iNOS 
and COX-2 in ifosfamide-induced HC. Thus, knowing that interleukin-4 (IL- 4) is an anti-
inflammatory cytokine able to prevent the production of TNF-α, IL-1β, and decrease the 
expression of inflammatory enzymes such as iNOS and COX-2, we investigated whether IL- 4 
is capable of reducing inflammatory changes seen with ifosfamide-induced HC. For this, 
male Swiss mice (25-30 g; 6 per group) were treated with saline or ifosfamide (400 mg/kg, 
intraperitoneally (ip) and analyzed by changes in bladder wet weight (BWW), macroscopic 
and microscopic parameters, exudate, and hemoglobin quantification. In other groups, IL- 4 
(0,4; 2 or 10 ng) was administered ip 1h before ifosfamide administration.  In other 
experimental groups, C57BL/6 WT (wild type) and C57BL/6 WT IL- 4 (-/-) knockout animals 
were treated with ifosfamide and analyzed for changes in BWW. Immunohistochemistry to 
TNF-α and IL-1β as well as protein identification by Western blot assay for iNOS and COX-2 
were carried out on ifosfamide and IL- 4 treated animals. In other experimental groups, anti-
IL- 4 serum was given (50 µL/animal, ip) 30 min before ifosfamide. In IL- 4 treated animals, 
BWW change was significantly less in animals treated with ifosfamide administration only, 
being reduced by 27% and 39% (2 and 10 ng respectively). Vascular permeability was 
reduced by 29% and 24%, and hemorrhage by 47% and 61% in those animals treated with 
IL- 4 (2 and 10 ng respectively). Exogenous IL- 4 also attenuated TNF-α, IL-1 β, iNOS and 
COX-2 expression on ifosfamide treated bladders. Moreover, knockout animals for IL- 4 (-/-) 
and animals treated with anti-IL- 4 serum exhibit a more severe degree of inflammation 
when compared to the wild type mice (approximately 44% and 28% respectively). IL- 4, an 
anti-inflammatory cytokine, can attenuate the inflammation seen with ifosfamide-induced 
hemorrhagic cystitis. 

 

 

Key words: Hemorrhagic Cystitis, Ifosfamide, Interleukin- 4. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ifosfamida e Cistite Hemorrágica 

A ifosfamida, uma oxazafosforina desenvolvida pelos Laboratórios de Pesquisa da 

Asta no oeste da Alemanha, foi introduzida na clínica no início dos anos setenta (HIGGS et 

al., 1989). A ifosfamida é inativa in vitro e sofre hidroxilação do carbono 4 do anel para 

adquirir atividade alquilante in vivo. Assim, a ifosfamida deve ser primeiramente 

metabolizada para depois expressar sua citotoxicidade (KAIJSER et al., 1993).  

 

                    

                                      FIGURA 1. Estrutura química da ifosfamida  

 

O passo inicial na biotransformação da ifosfamida é a hidroxilação do átomo de 

carbono 4 do anel pelo sistema de oxidase de função mista do citocromo P450 no fígado, 

resultando nos produtos 4-hidroxiifosfamida e, possivelmente, o seu tautômero de anel 

aberto, a aldoifosfamida. Esta hidroxilação enzimática leva à formação das espécies 

alquilantes, que são as mostardas de isofosforamida, e à liberação de acroleína (Figura 2). 

Os metabólitos ativos da ifosfamida promovem alquilação do DNA, resultando em morte 

celular; a droga não é ciclo celular específico (DECHANT et al., 1991). 
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 FIGURA 2. Representação esquemática da metabolização da ifosfamida e formação 

de acroleína. 

 

A ifosfamida tem sido utilizada no tratamento de vários tipos de câncer, como: 

câncer de testículo, sarcomas de tecidos moles, câncer de pulmão, osteosarcomas, câncer 

de ovário, linfomas, entre outros (BROCK et al., 1988; BRADE et al., 1985; ZALUPSKI & 

BAKER, 1988; LOEHRER et al., 1990).  Por ter baixa mielossupressão e não proporcionar 

resistência tumoral acentuada, a ifosfamida torna-se uma droga ideal para inclusão em 

regimes combinados de quimioterapia (HIGGS et al., 1989). A ifosfamida também tem sido 

utilizada como um agente imunossupressor (DECHANT et al., 1991; BROCK et al., 1988). 

Assumindo-se que a atividade antineoplásica, como também os possíveis efeitos colaterais 

estão relacionados às concentrações dos metabólitos de ifosfamida, pode-se concluir que o 

fracionamento da terapia com ifosfamida leva a um aumento dependente de tempo, tanto 

da atividade desejada, bem como dos efeitos indesejados da ifosfamida (KUROWSKI & 

WAGNER, 1997). O principal efeito adverso, que é dose-limitante para ifosfamida, é a cistite 
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hemorrágica, com irritação da bexiga que leva a uma microscópica ou grave hematúria. O 

fator causador das propriedades urotóxicas da ifosfamida é o seu metabólito altamente 

reativo chamado acroleína, que ataca os epitélios renal e vesical (BATISTA et al., 2006; 

BROCK et al., 1979, DRAEGER et al., 1976; BRADE et al., 1985; ZALUPSKI & BAKER, 1988).  

A cistite hemorrágica causada por ifosfamida é uma síndrome caracterizada por uma 

hemorragia difusa e edema nas paredes da bexiga. Quando severa, a síndrome pode 

ocasionar constricção da bexiga, anemia, infecções recorrentes do trato urinário, 

hidronefrose, perfuração da bexiga, insuficiência renal e morte (SENCER et al., 1993). O 

diagnóstico clínico da cistite hemorrágica é baseado em sintomas não específicos, como 

hematúria, disúria, urgência e aumento da frequência urinária. A análise da urina revela 

células largas com núcleo hipercromático e grande, com citoplasma disforme e hematúria 

microscópica (DEVRIES & FREIHA, 1990; WALTHER, 1993). O diagnóstico pode ser 

confirmado por cistoscopia. Os achados cistoscópicos podem variar de acordo com a 

severidade da cistite hemorrágica, desde discreta telangiectasia dos vasos sangüíneos até 

uma severa e difusa hiperemia da mucosa, com ulceração, hemorragia, necrose focal, áreas 

hiperplásicas semelhantes a tumor e capacidade reduzida da bexiga (SCHEF, 1971). Koss foi 

o primeiro a relatar mudanças histológicas em bexigas de ratos que foram expostas a 

oxazafosforinas (KOSS, 1967). Essas alterações incluíam evidência de perda epitelial, 

dilatação capilar, hemorragia na submucosa, fibrose e necrose de músculo liso, não 

ocorrendo apenas na mucosa da bexiga. Evidências histológicas de injúria e de fibrose têm 

sido encontradas em todas as paredes da bexiga, as quais podem ser responsáveis pela 

natureza incurável dos para-efeitos severos não hemorrágicos das oxazafosforinas (LEVY & 

HARRIS, 1977; CROW, 1977). 

Os métodos para o tratamento da cistite hemorrágica induzida pelas oxazafosforinas 

incluem: hiperhidratação, constante irrigação da bexiga, esvaziamento frequente, drenagem 

com catéter e cateterização ureteral. Estas medidas profiláticas são designadas para 

diminuir a concentração e diminuir o tempo de contato da acroleína com as paredes da 

bexiga, diminuindo assim o risco de urotoxicidade (HASELBERGER & SCHWINGHAMMER, 

1995; DROLLER et al., 1982; GOLIN & BENSON, 1977; PHILIPS et al., 1961; REYNOLDS et al., 

1969).  

Historicamente, quando havia uma hemorragia maciça que necessitasse de 

transfusão, eram utilizados vários regimes de tratamento através dos quais se obtinha 
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sucesso, mas também complicações. Dentre estes regimes estão incluídos: fulguração 

simples dos locais de sangramento (LAPIDES, 1970); instilação com nitrato de prata (PYERITZ 

et al., 1978; KUMAR et al., 1976), fenol e formalina (SHROM et al., 1976; SUSAN & MARSH, 

1975; DUCKETT et al., 1973; FAIR, 1974); pressão hidrostática intravesical (HOLSTEIN et al., 

1973); ligação ou embolização das artérias hipogástricas (BERKSON et al., 1973; DUCKETT et 

al., 1973); administração intravenosa de vasopressina (DROLLER et al.,1982; PYERITZ et al., 

1978); administração intravenosa e oral do ácido aminocapróico (STILLWELL & BENSON, 

1988); administração intravesical de prostaglandina E2 (SHURAFA et al., 1987; MOHIUDDIN 

et al., 1984) e desvio do fluxo urinário com cistectomia em última instância (BERKSON et al., 

1973; GOLIN & BENSON, 1977; ANDERSON et al., 1967; NOE & MCSWAIN, 1983; MARSH et 

al., 1971; LAPIDES, 1970). 

 Entretanto, por volta de 1984 a história natural da cistite hemorrágica induzida por 

oxazafosforinas foi radicalmente reescrita devido ao direcionamento de estudos com 

agentes intravesicais e orais que detoxificam a acroleína (DECHANT et al., 1991), sendo o 

MESNA (2-Mercaptoetano-Sulfonato de Sódio) o mais difundido, que não é efetivo quando 

a cistite hemorrágica já está estabelecida, tendo uso restritamente profilático (FREEDMAN 

et al., 1984; BROCK et al., 1970). Outra característica positiva do MESNA é que o mesmo não 

interfere com as propriedades antineoplásicas das oxazafosforinas (POHL, 1981; SCHEEF et 

al., 1979). 

 

               

 

FIGURA 3. Estrutura molecular do MESNA (2-mercaptoetano-sulfonato de sódio) 

Na+ 
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 O MESNA (Figura 2) foi usado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1984 por 

Freedman e colaboradores (FREEDMAN et al., 1984). Esta droga já estava sendo utilizada 

desde 1981 na Europa para a prevenção de complicações urológicas associadas à 

ciclofosfamida e à ifosfamida em mais de 3000 pacientes, que não receberam irrigação 

constante da bexiga durante o tratamento. O MESNA possui em sua estrutura um 

grupamento sulfidrílico livre que interage com o grupamento aldeídico da acroleína para 

formar um tioéter não tóxico (BROCK et al., 1981). Após a administração oral ou 

intravenosa, o MESNA entra na corrente sanguínea e é imediatamente oxidado a diMESNA 

(ditiodietanosulfonato). Nos rins, as enzimas tiotransferase e glutationa redutase são 

capazes de reduzir diMESNA a MESNA, forma ativa deste composto, que então se combina 

com a acroleína e com a 4-hidroxi-ifosfamida, formando produtos inertes e não-tóxicos. 

 Devido a sua ação ser restrita ao trato urinário, a atividade sistêmica e a toxicidade 

não-urológica da ifosfamida não são afetadas pelo MESNA. A alta solubilidade do MESNA e 

do diMESNA facilita o seu rápido clearance renal. Isto é refletido na sua meia-vida 

plasmática curta (aproximadamente 1,5 horas) quando comparada à meia-vida da 

ifosfamida (tipicamente entre 6-7 horas) (SAROSY, 1989; BROCK et al., 1981; SHAW & 

GRAHAM, 1987). Deste modo é necessária a administração repetida do MESNA para 

proporcionar proteção profilática adequada e contínua à bexiga. Por estas razões, o MESNA 

é mais comumente administrado através de infusão contínua ou por administração em 

bolus de repetidas doses; imediatamente antes da administração da ciclofosfamida ou 

ifosfamida e 4 e 8 horas depois (KATZ et al., 1995). Com a introdução do MESNA para uso 

oral, tem sido recomendada uma dose inicial endovenosa (20% da dose de ciclofosfamida 

ou ifosfamida) seguida de doses orais 2 e 6 horas após o término da infusão de 

ciclofosfamida ou ifosfamida (40% da dose de ciclofosfamida ou ifosfamida) (GOREN et al., 

1997). 

Devido aos bons resultados diante da profilaxia com o MESNA e sua ampla aceitação 

e difusão clínica, a incidência de cistite hemorrágica caiu para índices baixos e doses maiores 

de oxazafosforinas puderam ser utilizadas para melhor resposta clínica no tratamento de 

neoplasias. Entretanto, esse problema não está totalmente erradicado. Lima e 

colaboradores têm descrito que o uso do MESNA nem sempre previne a cistite hemorrágica 

provocada pela ifosfamida, havendo uma certa refratariedade em um percentual 
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relativamente importante de pacientes, os quais têm apresentado cistite em graus variados 

de intensidade mesmo na vigência do MESNA, com alterações microscópicas incluindo 

hemorragia e ulcerações (LIMA et al., 2007). Porém, as conseqüências dessas alterações a 

longo termo ainda não foram esclarecidas. O mesmo fenômeno foi observado por 

pesquisadores de nosso laboratório e em outros trabalhos experimentais onde animais 

apresentaram cistite com uma incidência em torno de 30% mesmo com o uso de MESNA, 

como também uma certa variação na intensidade desse processo (VIEIRA et al., 2003; 

SHEPHERD et al., 1991; ETLIK et al., 1997; RATLIFF & WILLIAMS, 1998; WALKER, 1999). 

 

          

FIGURA 4. Representação esquemática da resposta inflamatória na cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida, através da acroleína. (Adaptado de Gifoni, 2008) 
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1.2. Cistite Hemorrágica induzida por ifosfamida - uma Patologia Inflamatória 

dependente da ação de citocinas. Contribuição do Laboratório de Farmacologia da 

Inflamação e do Câncer 

Durante décadas, quando se abordava o assunto cistite hemorrágica provocada 

por ifosfamida, os trabalhos relacionados à sua patogênese mencionavam a acroleína 

como sendo o desencadeador de toda a cascata de eventos que culminavam com a 

lesão urotelial e a hemorragia (COX, 1979; HIGGS et al., 1989; LEVINE & RICHIE, 1989; 

KOLB et al., 1994; MARKMAN et al., 1996; FLEMING et al., 1996; CROCITTO et al., 1996). 

A acroleína é utilizada industrialmente como herbicida, sendo quimicamente um 

aldeído α-β-insaturado, encontrada naturalmente em alimentos e como resíduo da 

combustão de materias orgânicos e inclusive na fumaça de cigarros (KEHRER et al., 

2000). No âmbito celular, ela é capaz de depletar rapidamente reservas de agentes 

nucleófilos como a glutationa e também capaz de reagir com resíduos de proteínas e 

sítios nucleofílicos dos ácidos nucléicos (DNA e RNA). O potencial efeito citotóxico 

direto, entretanto, exige altas concentrações da substância. Níveis estes não alcançados 

nos pacientes em tratamento antineoplásico nos estudos de monitoração da acroleína 

(TAKAMOTO et al., 2004). Esse achado suporta a hipótese que o dano urotelial causado 

pela acroleína não decorre somente do seu efeito tóxico direto, mas também de outros 

efeitos biológicos que têm sido mostrados em experimentos utilizando o modelo da 

cistite hemorrágica, além de potencializadores e amplificadores do dano urotelial, 

envolvendo, sobretudo, mediadores e moduladores da resposta inflamatória. 

O Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer (LAFICA), do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia, da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará tem se dedicado nos últimos anos ao estudo dos mediadores 

inflamatórios envolvidos na patogênese da cistite hemorrágica experimental induzida 

por ifosfamida. Neste sentido, já foi demonstrado que citocinas como o Fator de 

Necrose Tumoral alfa (TNF-) e Interleucina-1β (IL-1β) são mediadores cruciais 

envolvidos nos eventos inflamatórios, assim como no dano urotelial e na hemorragia 

presentes na cistite hemorrágica causada por ifosfamida (RIBEIRO et al., 2002).   
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Foi demonstrado o importante papel dos neutrófilos na patogênese da cistite 

hemorrágica (ASSREUY et al., 1999). Este estudo mostrou que lectinas de plantas com 

afinidade específica de ligação por resíduos de glicose-manose reduziram o dano 

urotelial e os eventos inflamatórios presentes na cistite hemorrágica induzida por 

ciclofosfamida, provavelmente pelo bloqueio da migração de neutrófilos para as bexigas 

inflamadas. 

Outra contribuição nossa na compreensão da patogênese da cistite hemorrágica 

foi a demonstração de que o óxido nítrico (NO) participa dos danos uroteliais e da 

hemorragia da cistite hemorrágica causada por ifosfamida através da indução de TNF- 

e IL-1. A constatação baseou-se no fato de que: (i) a atividade da NOS constitutiva 

decai após a indução da cistite hemorrágica, ao mesmo tempo em que se detecta a 

atividade para NOS induzida na lâmina própria, (ii) o inibidor da óxido nítrico sintase, 

tipo Éster Metil L-NG-Nitroarginina (L-NAME) bloqueou os eventos inflamatórios e a 

lesão urotelial da cistite hemorrágica (iii) inibidores da síntese de TNF- (Talidomida) e 

da síntese de TNF- e IL-1 (Pentoxifilina) bloqueiam os eventos inflamatórios da cistite 

e, finalmente (iv) o pré-tratamento de ratos com soro anti-TNF- ou anti-IL-1β, além de 

inibir os eventos inflamatórios clássicos da cistite, diminui a atividade da NOS induzida 

(RIBEIRO et al., 2002). Posteriormente, a inibição específica da enzima óxido nítrico 

sintase induzida (iNOS) por S-metilisotiureia também reduziu a CH em modelo murino 

induzido por ciclofosfamida (KORKMAZ et al., 2003), demonstrando o papel 

preponderante do NO na fisiopatologia da CH. 

Portanto, estes resultados descritos acima, sugerem que o NO endógeno está 

envolvido no dano urotelial e nos eventos inflamatórios que levam à cistite hemorrágica 

depois da administração de ifosfamida. A indução da NOS na bexiga inflamada parece 

requerer a ação do TNF- e de IL-1β (RIBEIRO et al., 2002, KORKMAZ et al., 2003). 

A formação de espécies reativas do oxigênio (ERO) e o conseqüente estresse 

oxidativo são etapas do dano urotelial induzido por acroleína (KORMAZ et al., 2007). O 

efeito inibitório de agentes antioxidantes na CH experimental tem sido demonstrado. 

Pesquisadores do LAFICA mostraram o efeito protetor da ternatina, um flavonóide 

natural de uso popular no Brasil, sobre a CH induzida por ifosfamida e ciclofosfamida em 

camundongos (VIEIRA et al., 2004) e também o efeitor protetor de outros antioxidantes 
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como glutationa e amifostina na CH causada por acroleína (BATISTA et al., 2007). Outros 

flavonóides e substâncias anti-oxidantes como quercetina, 3-galato-epigalocatequina 

(OZCAN et al., 2005), α-tocoferol (YILDRIM et al., 2004), β-caroteno (SADIR et al., 2006) e 

melatonina (SENER et al., 2004) têm efeito protetor no dano urotelial causado por 

oxazafosforinas. 

Além dos óbvios efeitos destrutivos diretos sobre as macromoléculas celulares 

(proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos), os radicais livres de oxigênio potenciam a 

resposta inflamatória através da indução de fatores de transcrição. O NFκB, um membro 

protéico da família Rel, é um dos mais importantes e ativos fatores de transcrição 

associados a diversos eventos inflamatórios. O NFκB encontra-se no citoplasma ligado a 

uma proteína inibitória conhecida por I-κB. Uma vez exposta a fatores como ERO e TNF-

α, a proteína I-κB sofre degradação, liberando o NFκB para atingir o núcleo celular, onde 

exercerá a ativação de genes envolvidos com a inflamação, necrose ou apoptose (LIU, 

2005). Na cistite hemorrágica induzida por oxazafosforinas, o contato direto da acroleína 

e citocinas como IL-1β, TNF-α e ERO podem levar à ativação de NFκB e a eventual 

potenciação da resposta inflamatória. 

Recentemente foi demonstrado por pesquisadores do LAFICA que a enzima 

ciclooxigenase-2 (COX-2) e prostaglandina E2 (PGE2) estão presentes na patogênese da 

cistite hemorrágica induzida por ifosfamida e que sua indução parece depender de 

outras citocinas como TNF-α e IL-1β. Essa constatação baseou-se no fato de que 

inibidores da síntese de TNF- (Talidomida) e da síntese de TNF- e IL-1 (Pentoxifilina) 

inibem a expressão da enzima COX-2 e reduzem eventos inflamatórios como edema e 

hemorragia (MACEDO et al., 2008). A participação de COX-2 na cistite induzida por 

ciclofosfamida já havia sido previamente relatada com achados semelhantes aos da 

ifosfamida (KLINGER et al., 2007). Gifoni e colaboradores demonstraram de forma 

elegante a participação de pentraxina 3 (PTX3), uma pentraxina de cadeia longa 

semelhante a pentraxinas de cadeias curtas como proteína C reativa (PCR) e 

componente amilóide sérico (SAP)  na cistite hemorrágica por ifosfamida, e que sua 

produção está associada ao estímulo por TNF-α e em menor escala à ação de IL-1β. 

Também foi visto que PTX3 parece potenciar a expressão de iNOS (GIFONI et al., 2008). 
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Sabendo que NO e citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1β são 

mediadores importantes na gênese da cistite por ifosfamida, e que dexametasona, um 

análogo de hidrocortisona, que além de inibir citocinas como TNF-α e IL-1β, inibe 

também a indução da enzima iNOS e migração de neutrófilos, foi demonstrado em 

modelos experimentais onde se reproduziam situações clínicas, que a substituição das 2 

últimas doses de MESNA (ip ou vo) por dexametasona (ip ou vo) foi tão efetiva quanto o 

clássico protocolo utizando 3 doses de MESNA. Além disso, foi também mostrado que 

dexametasona potenciou o efeito do MESNA quando administrados concomitantemente 

(VIEIRA et al., 2003).  

No âmbito clínico, demonstramos que dexametasona, quando administrada 

junto ao MESNA, causa um efeito protetor na prevenção de achados microscópicos da 

cistite hemorrágica, como edema e hemorragia, que ocorreram mesmo na vigência do 

MESNA (LIMA et al., 2007). Este é um dos poucos relatos na literatura usando uma nova 

perspectiva terapêutica na prevenção da cistite em ensaios clínicos.  

Ainda experimentalmente, nosso grupo de pesquisa mostrou o efeito protetor de 

interleucina-11 (IL-11), uma citocina anti-inflamatória, na prevenção da cistite 

hemorrágica induzida por ifosfamida. IL-11 reduziu o aumento no peso úmido vesical 

causado por ifosfamida e também achados macroscópicos e microscópicos de 

hemorragia e edema (MOTA et al., 2007). Segundo dados ainda não publicados do 

LAFICA, IL-10, uma citocina com ação semelhante à atividade da IL- 4, tem participação 

na atenuação do processo inflamatório da cistite após a administração de ifosfamida. 
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 1.3. Interleucina- 4 (IL- 4)   

 IL- 4 é uma glicoproteína de 20-kDa produzida pelos linfócitos Th2 maduros, 

mastócitos ou basófilos. Primordialmente, IL- 4 é responsável pela regulação da resposta 

imune dependente de células Th2, pela mediação do recrutamento e ativação de 

mastócitos, tendo papel importante nas reações alérgicas, na defesa contra parasitas e na 

estimulação  da produção de anticorpos IgE através da diferenciação de linfócitos B 

(BROWN & HURAL, 1997; WANG et al., 1995). 

    

FIGURA 5. Estrutura molecular da interleucina- 4 (IL- 4) 

 

 A seqüência do gene do DNA codificador de IL- 4 pode ser dividida em: região 5´ não-

codificadora (616 pb), zona codificadora (420 pb), região 3´ não codificadora (99 pb) e 

seqüência terminal poli-A com 100 pares de base. Esse gene secreta um polipeptídeo 

central com massa molecular aproximada de 14-kD. Três sítios possíveis de glicolisação e 

seis resídous de cisteína estão presentes na molécula, conferindo sua estrutura final, como 

mostrado na Figura 5 (GRABSTEIN et al. 1986). Através de análises comparativas da 

seqüência molecular entre IL- 4 e outras proteínas, incluido algumas linfocinas, tem sido 

identificada uma homologia entre segmentos de IL- 4, GM-CSF e IFN-ϒ sugerindo uma 

filogenia remota entre estas citocinas (SIDERAS et al., 1988). 
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 IL- 4 é uma citocina altamente pleiotrópica, que é capaz de influenciar a 

diferenciação de linfócitos Th0 em linfócitos Th2 (MOSMANN et al., 1986). Os linfócitos Th2 

secretam IL- 4 de forma autócrina, o que oferece suporte à sua própria proliferação celular. 

A secreção de IL- 4 pelas células Th2, juntamente com interleucina-10 (IL-10) conduz à 

supressão de respostas imunes mediadas por linfócitos Th1 através da inibição da produção 

de interleucina-12 (IL-12) pelo macrofágo e, conseqüentemente, inibindo a diferenciação de 

linfócitos Th1 (MOSMANN et al., 1986; KELSO, 1995), conforme visto na Figura 6.  

               

FIGURA 6. Esquema da diferenciação de linfócitos TH0 e participação da interleucina- 4 (IL-4) 

 

 A diferenciação em Th2 é iniciada pela interação entre IL- 4 e os receptores de IL- 4 

tipo I (IL- 4 Ra/cc) ou tipo II (IL- 4 Ra/IL-13 Ra1). O receptor tipo II pode também ser ativado 

por interleucina-13 (IL-13), o que explica algumas das atividades comuns entre essas 

citocinas (LAPORTE et al., 2008) de acordo com a Figura 7. A heterodimerização do receptor 

de IL- 4 na membrana celular induz à fosforilação de resíduos citoplasmáticos C-terminais 

através da tirosina quinase JAK, que por sua vez leva ao recrutamento e à fosforilação de 

transdutores e ativadores de sinais (STAT6).  A fosforilação de STAT6 induz uma mudança 

conformacional possibilitando dimerização da molécula, translocação nuclear, ligação ao 
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DNA e ativação de vários genes-alvo incluíndo IL-4, IL-5 e IL-13 (CHATILA, 2004) e os fatores 

de transcrição Th2 específicos GATA3 e c-Maf (HO et al, 1996). Ao mesmo tempo, STAT6 e 

GATA3 silenciam a expressão de certos genes como o gene que codifica IFN-ϒ em células 

Th2 (CHANG & AUNE, 2007).  

 

    

FIGURA 7. Subtipos do receptor da interleucina- 4 (IL-4) 

 

 IL- 4 exerce um efeito inibitório na expressão e liberação de citocinas inflamatórias. É 

também capaz de bloquear ou suprimir as citocinas provenientes dos monócitos, incluindo 

IL-1β, TNF-α, IL-6, IL-8 e proteína inflamatória do macrófago (MIP)-1α (BROWN & HURAL, 

1997; TE VELDE et al., 1990; PAUL, 1991; ZHOU et al., 1994).  Também foi demonstrado que 

IL- 4 suprime a atividade citotóxica do macrófago e NO derivado do macrófago (BROWN & 

HURAL, 1997; BOGDAN et al., 1994). Em contraste com os efeitos inibitórios na produção de 

citocinas pró-inflamatórias, IL- 4 estimula a síntese do inibidor de citocina IL-1ra (VANNIER 

et al., 1992). 

 IL- 4 oriunda de mastócitos também tem papel importante na redução da 

hiperalgesia inflamatória.  Foi demonstrado que na fase inicial do processo inflamatório, IL- 
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4 inibe a produção de TNF-α, IL-1β e IL-8; e que numa fase mais tardia, IL- 4 também inibe a 

liberação de prostaglandinas através da COX-2 (CUNHA et al., 1999). 

 Em experimentos com monócitos humanos, IL- 4 foi capaz de inibir PGE2 produzida 

após administração de LPS e também inibiu o pico de atividade de COX-2. Em experimentos 

comparativos entre propriedades antiinflamatórias das citocinas IL- 4, IL-10 e IL-13, a 

primeira demonstrou ser a citocina mais potente na supressão da atividade enzimática da 

COX-2 (NIIRO et al., 1995; ENDO et al., 1996). 

 

           

FIGURA 8. Esquema da ativação do receptor de interleucina- 4 (IL- 4) através das Jak 

quinases e STAT6. 

 

 Em modelos experimentais de artrite, a administração de soro anti-IL- 4 potenciou a 

incapacitação articular provocada por zimosan, muito provavelmente através de citocinas 

como TNF-α e IL-1β. Foi mostrado também que IL- 4 inibe as contorções abdominais após 

injeção de zimosan ou ácido acético. Os mediadores envolvidos são citocinas inflamatórias 

como TNF-α, IL-1β e IL-8 produzidas pelos macrófagos, e que IL-4 foi capaz de bloquear. 
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Ainda foi avaliado se IL-4 exerceria esse efeito analgésico e antiinflamatório por um 

mecanismo central ou periférico, concluindo-se que tal citocina modula tais ações através 

de um mecanismo periférico. (VALE et al., 2003). Em sinoviócitos de pacientes com artrite 

reumatóide, IL- 4 foi capaz de reduzir a produção de IL-8 e PGE2, bem como aumentar a 

produção de IL-1ra e do receptor solúvel de TNF-α (SEIZT et al., 1994). Entretanto, em 

ensaios clínicos a administração de rhIL-4 a pacientes com artrite reumatóide foram 

desapontadoras, talvez pela curta meia vida dessa citocina (VAN DE BOCSH et al., 1998). 

  Interleucina- 4 é também capaz de alterar uma variedade de atividadess celulares, 

como potenciar a proliferação do endotélio vascular e fibroblastos de pele, além de diminuir 

a proliferação de astrócitos em humanos adultos e células musculares lisas (BROWN & 

HURAL, 1997; TOI et al., 1991). Em adição, IL- 4 induz uma resposta citotóxica potente 

contra tumores (TEPPER et al., 1992; TOI et al., 1992). Em um estudo com 63 pacientes com 

câncer de pulmão estágio IV, o tratamento com IL- 4 recombinante humana parece 

proporcionar uma resposta dose dependente (VOKES et al., 1998). IL- 4 parece agir 

estabilizando a doença e modificando a taxa de crescimento tumoral, bem como induzir 

redução tumoral e morte celular sem causar efeitos adversos importantes, sugerindo um 

possível papel adjuvante da IL- 4 no tratamento de neoplasias. 

 Poucos são os relatos de IL- 4 participando na cistite hemorrágica induzida por 

oxazafosforinas. Sabe-se que 4 horas após a administração de ciclofosfamida há um 

aumento significante no RNAm de IL- 4 nas bexigas de ratos em relação ao grupo controle, 

mantendo-se até por volta de 48 horas. Contudo, não há correlação entre os níveis de 

RNAm e proteína IL- 4, sugerindo uma instabilidade no transcrição do RNAm, eficiência 

reduzida no processo de transdução, mecanimos pós-translacionais aberrantes ou inibição 

por outras citocinas (MALLEY & VIZZARD, 2002). Recentemente, foi mostrada a expressão 

aumentada de IL-12 em amostras urinárias de ratos tratados com ciclofosfamida, o que 

poderia explicar a inibição de IL- 4 através da diferenciação de linfócitos Th0 em Th1 e 

conseqüente inibição de linfócitos Th2 (SMALDONE et al., 2009). 

 Esses trabalhos acima citados tiveram sua importância em relacionar o estímulo 

inflamatório provocado pela acroleína, como metabólito tóxico das oxazafosforinas, e 

participação de citocinas na cistite hemorrágica. Contudo, uma das limitações de ambos 
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estudos é que estes se limitaram somente à demonstração causa e efeito do fenômeno, 

carecendo de uma explicação mais detalhada da participação de cada citocina no processo 

inflamatório da cistite hemorrágica, e como cada uma se comporta, na amplificação ou 

redução da cistite.  

 Sabendo que IL-1β, TNF-α, PGE2 e NO estão presentes na cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida e que IL- 4 tem importante papel regulatório dessas citocinas, bem 

como apresenta bons resultados na atenuação do processo inflamatório em outros modelos 

experimentais que reproduzem situações clínicas como artrite e asma, essa dissertação é 

uma tentativa de elucidação do mecanismo de ação da IL- 4 na cistite hemorrágica induzida 

por ifosfamida em camundongos, e seu papel modulador no processo inflamatório vesical.  

Até o presente momento não há relatos publicados que avaliam a atividade dessa citocina 

na cistite hemorrágica causada por ifosfamida. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 A cistite hemorrágica induzida por ifosfamida, apesar do uso rotineiro do MESNA, 

continua a ser um efeito adverso clinicamente significativo, e ainda continua sendo tema de 

diversos ensaios experimentais. A elucidação dos mecanismos envolvidos na patogênese, 

com ênfase na resposta inflamatória oriunda da acroleína, possibilita o entendimento para 

uma melhor abordagem terapêutica e/ou preventiva da CH.  

 A participação de mediadores como PAF, IL-1β, TNF-α, expressão de COX-2, iNOS, 

bem como o envolvimento de PTX3 fazem parte de uma rede fisiopatológica complexa 

orquestrada por diversos elementos celulares, citocinas, fatores de transcrição e 

conseqüente ativação de eventos específicos em cascata. 

 A atividade antiinflamatória de IL- 4 como citocina reguladora do processo 

inflamatório está bem definida em diversos modelos experimentais. Seu papel como 

elemento modulador da dor inflamatória e dos elementos inflamatórios clássicos como: 

vasodilatação, migração celular, transcrição de citocinas e enzimas pró-inflamatórias está 

demonstrado de forma inquestionável. 

 Em ensaios experimentais e clínicos tanto in vivo quanto in vitro, IL- 4 está associada 

à inibição de TNF-α, IL-1β, iNOS, COX-2, diferenciação de linfócitos Th0 em Th2, estimulação 

de basófilos, produção de IgE, ativação de mastócitos, inibição de proliferação vascular e 

angiogênese, entre outros mecanismos regulatórios da resposta inflamatória. 

 Desde a descoberta desta citocina e melhor elucidação dos seus mecanismos 

antiinflamatórios, IL- 4 foi capaz de inibir em outros modelos experimentais os mesmos 

mediadores presentes na CH induzida por ifosfamida. Por todas essas razões, a regulação da 

resposta inflamatória por IL- 4 na CH parece bastante plausível.  

 A descoberta dos mecanismos pelos quais IL- 4 atua na CH por ifosfamida 

acrescentaria conhecimento importante à compreensão dos efeitos tóxicos associados aos 

agentes antineoplásicos oxazafosforinas, bem como contribuiria na investigação de 

possíveis opções terapêuticas futuras; em ensaios clínicos de pacientes oncológicos no 

tratamento e/ou prevenção da CH.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Geral:   

 - Avaliar o efeito protetor da IL- 4 no desenvolvimento da cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida. 

 

3.2. Específicos: 

- Testar a ação de IL- 4 no edema, hemorragia e parâmetros macroscópicos e 

microscópicos da cistite induzida por ifosfamida, comparando com o uroprotetor clássico 

MESNA.  

- Elucidar os possíveis mecanismos pelos quais IL- 4 exerce sua atividade 

antiinflamatória na cistite por ifosfamida. 

 - Avaliar o efeito da supressão de IL- 4 endógena no desenvolvimento da cistite 

induzida por ifosfamida, utilizando animais nocaute para o gene da IL- 4 (-/-) ou após a 

administração de soro anti-IL- 4. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 4.1. Animais 

 Foram utilizados camundongos Swiss (Mus domesticus) e camundongos C57BL/6 

(Mus musculus) selvagens e nocauteados para o gene da IL- 4 (-/-) machos, com massa 

corpórea entre 25 e 30 gramas, precedentes do Biotério Central do Campus do Pici – UFC e 

Biotério Setorial do Departamento de Farmacologia (USP - RP), respectivamente. 

 Todos os animais foram mantidos em gaiolas apropriadas, em número de 6 em cada 

uma delas, recebendo ração comercial balanceada e água à vontade, e permaneceram nas 

mesmas condições ambientais durante os experimentos. Todos os experimentos com 

animais realizados nessa dissertação seguiram rigorosamente as normas estabelecidas pelos 

princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) (SCHNAIDER & SOUZA, 2003). 

 O protocolo experimental foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa Animal 

(CEPA) da Universidade Federal do Ceará sendo aprovado em 17 de maio de 2006, sendo 

registrado com o número 06/06.  
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4.2. Aparelhos e instrumentos laboratoriais 

 

 Agitador magnético Thermolyne, mod. M37510/26 (DBARNSTEAD); 

 Algodão (CREMER); 

 Alicate para deslocamento cervical; 

 Balança para pesagem de animais, mod. ID-1500 (FILIZOLA); 

 Balança analítica, mod. AL200 e Ohaus, mod. AS 260D (MARTE); 

 Base emborrachada para permanência do animal; 

 Bastão de vidro; 

 Béqueres (SIMAX); 

 Cadinho e pistilo de porcelana; 

 Centrífuga Eppendorf 5804R; 

 Centrífuga de eppendorf Revan ciclo I; 

 ELISA ELX 800 - Biotek; 

 Espectrofotômetro Spectronic 20 Genesys; 

 Freezer - 70C; 

 Geladeira e freezer (-20C); 

 Homogeneizador de tecidos Ultra-turraz T8 e Dispergiestation T8.10 da Ika 

Labortechnik; 

 Lâminas e lamínulas para microscopia; 

 Lâminas revestidas com poli-L-lisina para imunohistoquímica; 

 Luvas descartáveis; 
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  Máquina fotográfica digital SONY® modelo DSC-F505V 

 Medidor de pH Hanna Instruments H18519N; 

 Membrana de 0,22 µm (Tipo GS, Millipore); 

 Material cirúrgico (pinças, bisturis, tesouras, agulhas, etc.); 

● Microondas modelo NN-S628K; 

 Micropipetas Gilson de 10, 20, 100, 200 e 1000 µL; 

 Microscópio óptico binocular (EMBRAEME); 

 Microscópio óptico Leica acoplado a computador; 

 Micrótomo modelo 820 SPENCER – American Opitical Corporation; 

 Seringas de 1, 5 e 10 mL e agulhas 29G e 25G (BENSON – DIKSON); 

 Sonicador; 

 Tubos plásticos de 15 e 50 mL (FALCON); 

 Tubos Eppendorf 3810  
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4.3. Drogas, Soluções, Citocinas, Anticorpos, Líquidos e Corantes utilizados 

 

 Ifosfamida (Holoxane® – ASTA – AG, Frankfurt. Alemanha; 1 g) diluída em solução 

salina 0,9% estéril; 

 Mesna (Mitexan®  200 mg - ASTA - AG, Frankfurt, Alemanha); diluído em solução 

salina 0,9%. 

 Interleucina- 4 recombinante de murino (fornecida pelo National Institute for 

Biological Standards and Control (NIBSC)  – South Mimms, Hertfordshire, Reino Unido) 

diluída em solução salina 0,9% estéril; código de preparação: 88/656. (1000 IU 100/ng 

frasco); 

        ● Soro de cabra anti-IL- 4 para camundongo e soro pré-imune são preparações do NIBSC 

● Azul de Evans (Sigma Chemical Co. – Saint Louis; EUA); 

 Água destilada; 

 Álcool etílico 70% (Reagen); 

 Eosina (Merk); 

 Formol 10% (Formol concentrado – Merck – 10,0 mL 

                        Água destilada q. s. p.           – 100,0 mL) 

 Hematoxilina (Reagen) 

 Soro fisiológico 0,9% (NaCl 0,15M), frasco de 250 mL – CEME 

 Reagente de cor para hemoglobina Drabkin (Bioclin, Belo Horizonte. Brasil); 

 Anticorpo primário anti-iNOS de coelho (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA); 

 Anticorpo primário anti-TNF-α de coelho (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA); 

 Anticorpo primário anti-IL-1β de coelho (Santa Cruz Biotechnology, CA, EUA); 
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 Anticorpo anti-coelho IgG Horseradish Peroxidase (Amersham Pharmacia BioTech, 

Reino Unido); 

● Anticorpo primário de coelho para Western blotting; 

● Anticorpo biotinilado polivalente de cabra anti-coelho (Santa Cruz Biotechnology, CA, 

EUA); 

● Tampão citrato (0,01 M, pH=6.0); 

● Peróxido de hidrogênio 3%; 

● Álcool metílico 70% (Reagen); 

● Tampão fosfato; 

● Albumina sérica bovina 5%; 

● Xileno; 

● Tween 20 a 0,02%; 

● Peroxidase de estreptavidina; 

● 3-3’-diamino-benzidina (DAB); 

● Reagente de detecção de ácido bicinconínico (BCA); 

● Tartarato de sódio; 

● 0,1 N de hidróxido de sódio; 

● Sulfato de cobre (CuSO4) a 4%; 

● Gel de acrilamida a 5%; 

● Gel de acrilamida a 12,5%; 

● Bromofenol azul; 

● Tampão de lise a pH=7,5 (1% Triton X–100 - Sigma - 5 mL; 0,2% Éter octilfenilglicol-9-

etileno-  Fluka - 1 mL; EDTA - sigma - 2mM); 
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● Tampão de corrida (PAGE) (Tris Base - Sigma - 3,03g (0,25M), Glicina - Fisher - 14,4g 

(1,92M), SDS - dodecil sulfato de sódio - Sigma - 0,1%); 

● Tampão de transferência (Tris Base - Sigma - 3,03 g, Glicina - Fisher - 14,4g; Metanol - 

Reagen - 200 mL); 

● Tampão de lavagem a pH=7,6 (TBS-T) (NaCl - Sigma - 80 g, Tris Base - Sigma - 24,2 g; 

Tween 20); 

● Tampão da amostra a pH=6,8 (0,5 M Tris HCl - Sigma - 2,5 mL; SDS - Sigma - 10%, 

Glicerol, b-Mercaptoetanol); 

● Kit de detecção Vectastatin ABC para imunohistoquímica (Burlingame, CA, EUA); 

● Kit de substrato VIP para imunohistoquímica (Burlingame, CA, EUA); 

● Solução a 5 % de leite em pó desnatado 
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4.4 Protocolo Experimental 

 4.4.1 Indução de Cistite Hemorrágica  

 Camundongos Swiss, C57BL/6 selvagens e C57BL/6 IL- 4 (-/-) machos adultos, 

pesando de 25 a 30 gramas receberam injeção intraperitoneal (ip) de ifosfamida (400 

mg/kg). Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical, 12 horas após a 

administração de ifosfamida. Em seguida, através de uma incisão abdominal mediana, 

realizou-se cuidadosa dissecção vesical, sendo as bexigas seccionadas junto ao colo e 

abertas, desprezando-se o conteúdo urinário (Figura 9). As bexigas foram, então, pesadas e 

imersas em formol a 10%. A cistite hemorrágica foi avaliada por alterações no peso úmido 

vesical, avaliação da permeabilidade vascular ao Azul de Evans, dosagem de hemoglobina 

tecidual, alterações nas análises macroscópicas e histopatológicas das bexigas, 

imunohistoquímica e western blot tecidual para marcadores inflamatórios presentes na 

cistite hemorrágica descritos a seguir.  

 

 4.4.2 Parâmetros Avaliados na Cistite Hemorrágica 

 4.4.2.1. Avaliação do Peso Úmido Vesical 

 Depois de dissecadas e retirado o conteúdo urinário, as bexigas foram pesadas, 

sendo o peso úmido vesical expresso em mg/20 gramas de peso do animal. O edema vesical 

foi quantificado por aumento do peso úmido vesical, reportado como média  EPM/20 g de 

peso do animal. 
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FIGURA 9. Detalhe da dissecção da bexiga de camundongo  

 

4.4.2.2. Quantificação da Permeabilidade Vascular da Bexiga pelo Método do Azul de 

Evans 

A permeabilidade vascular vesical foi avaliada pela técnica do extravasamento do 

corante Azul de Evans. O azul de Evans é um corante que se liga à albumina plasmática. Caso 

haja extravasamento de albumina para o interstício e conseqüentemente formação de 

edema, o corante far-se-á presente. Para isso, o mesmo protocolo de indução de cistite e 

grupos com 6 animais foram utilizados. Azul de Evans (25mg/kg) foi injetado por via 

intravenosa no plexo retro orbital meia hora antes do sacrifício. As bexigas foram retiradas, 

dissecadas e incubadas em tubos de ensaio contendo solução de formamida (1 ml/bexiga) a 

56 °C durante a noite para extração do corante. O corante total extraído foi determinado 

pela medida na mudança da absorbância a 630 nm (ELISA). Ao mesmo tempo, a curva 

absorbância-concentração foi determinada. O peso úmido vesical foi medido como 

parâmetro e expresso em µg de Azul de Evans/20g do peso do animal (média  EPM). 
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4.4.2.3. Quantificação da Hemoglobina Vesical pelo Método da Cianometahemoglobina 

A fim de quantificar a hemorragia na mucosa, foi usado um teste colorimétrico para 

cianometahemoglobina para determinação da concentração de hemoglobina na mucosa 

vesical. O método baseia-se na oxidação de ferro (ferro II) da molécula de hemoglobina pelo 

ferricianeto de potássio em pH fracamente alcalino, formando a metahemoglobina que é 

convertida em cianometahemoglobina após a reação com o cianeto de potássio, 

proporcionando uma coloração avermelhada, que é proporcional à concetração de 

hemoglobina presente na amostra. Nessa dissertação foi usado o kit padrão (Bioclin, Belo 

Horizonte, MG. Brasil) que contém o reagente de cor para detecção de hemoglobina 

(reagente de Drabkin, Bioclin). As bexigas foram homogeinizadas nesse reagente (100  mg 

de tecido por ml de reagente). As amostras foram centrifugadas em 10.000 g por 10 

minutos. Os supernadantes foram então extraídos, filtrados usando um filtro de 0,22 µm e 

recentrifugados novamente em 10.000 g por outros 10 minutos. A absorbância foi medida 

por mudanças a 540 nm (ELISA) e a concentração de hemoglobina foi calculada através da 

curva-padrão e expressa em µg hemoglobina/ 100 mg de tecido. 

 

4.4.2.4. Análise Macroscópica 

 As bexigas foram examinadas quanto ao edema e hemorragia, grosseiramente, logo 

que foram dissecadas e retirado o conteúdo urinário, de acordo com os critérios de Gray et 

al., 1986, que são os seguintes: 

 Edema:  

 Severo (3+): edema interno e externo; 

 Moderado (2+): edema interno (mucosa); 

 Leve (1+): intermediário; 

 Normal (0): nenhum. 
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 Hemorragia: 

  (3+): coágulo intra-vesical; 

  (2+): hematomas na mucosa; 

  (1+): telangiectasia ou dilatação dos vasos da bexiga; 

  (0): Normal. 

 

4.4.2.5. Análise Histopatológica (Análise Microscópica) 

 Depois de dissecadas, retirado o conteúdo urinário, pesadas, analisadas 

macroscopicamente, as bexigas foram imersas em formol a 10% por 12 horas, desidratadas, 

diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Foram obtidos cortes com 5 m que foram 

corados pela técnica da hematoxifilina-eosina (HE) e analisados à microscopia óptica. As 

alterações histológicas foram determinadas de acordo com critérios pré-estabelecidos 

(GRAY et al., 1986), que são os seguintes: 

  (0) – Histologia Normal: caracterizada por epitélio urotelial normal, ausência de 

infiltrado inflamatório e ausência de úlceras. 

  (1+) – Alterações Discretas: caracterizadas por redução no número de células 

epiteliais  uroteliais em decorrência de descamação, apagamento das dobras de 

mucosa habituais em virtude do edema submucoso, hemorragia discreta e poucas 

úlceras. 

  (2+) – Alterações Intensas: caracterizadas por exulceração da mucosa, múltiplas 

úlceras, edema acentuado, infiltrado inflamatório, depósito de fibrina e hemorragia. 
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4.4.2.6. Imunohistoquímica para IL-1β e TNF-α.  

 Imunohistoquímica foi realizada através do método do complexo peroxidase-biotina-

estreptavidina (HSU e RAINE, 1981), onde os cortes de 4 µm de espessura previamente 

fixados em formalina e emblocados em parafina e, posteriormente montados em lâminas 

revestidas com poli-L-lisina para imunohistoquímica. Os cortes foram desparafinizados e 

rehidratados com xileno e alcoóis gradativos. Após a recuperação antigênica, a peroxidase 

endógena foi bloqueada por 15 min com peróxido de hidrogênio a 3% (v/v) e lavados em 

tampão fosfato. Os cortes foram então incubados durante a noite a 4 °C com anticorpo 

primário de coelho (policlonal de cabra anti-camundongo) diluído em 1:200 e 1:400 

respectivamente para TNF-α e IL-1β em tampão fosfato adicionado à albumina bovina 

sérica. As lâminas foram então incubadas com anticorpo IgG biotinilado de cabra anti-

coelho, diluído em 1:200 para TNF-α e IL-1β em tampão fosfato. Após a lavagem, as lâminas 

foram então incubadas com peroxidase-biotina-avidina conjugada (Strep ABC complex, 

Reagente Vectastatin ABC e solução com substrato de peroxidase) por 30 min, seguindo o 

protocolo do fabricante. TNF-α e IL-1β foram visualizadas com o cromógeno 3,3’-

diaminobenzidina (DAB). Cortes com os controles negativos foram processados 

simultaneamente como descrito anteriormente, mas com o primeiro anticorpo substituído 

por tampão fosfato à 5%. Nenhum dos controles negativos mostrou imunoreatividade. As 

lâminas foram contra coradas com hematoxilina de Harry, desidratada em uma série de 

alcoóis graduados, limpas em xileno e cobertas com lamínulas específicas para 

imunohistoquímica.  

 
Primário Secundário 

TNF-α 1:200 1:200 (anti-cabra) 

IL-1β 1:400 1:200 (anti-coelho) 

 

TABELA 1. Anticorpos utilizados nos ensaios imunohistoquímicos e respectivas diluições 
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 4.4.2.6.1. Avaliação das células coradas positivamente pela imunohistoquímica. 

 Cada tecido foi examinado para a expressão de TNF-α e IL-1β, sendo comparados 

com os controles negativos e graduados segundo a seguinte escala de visualização 

(WADHWA et al., 2005) por dois observadores treinados e desconhecedores dos grupos 

experimentais. 

 (0) – Expressão ausente; caracterizada por ausência de reação. 

 (+1) – Expressão fraca; caracterizada por reação presente mas de forma bastante 

tênue. 

 (+2) – Expressão moderada; reação intermediária entre expressão fraca e intensa. 

 (+3) – Expressão intensa; caracterizada por reação bastante vívida. 

Os seguintes sítios foram analisados: urotélio, células sub-epiteliais, células parietais 

da bexiga e células endoteliais. 

 

4.4.2.7. Western Blot para COX-2 e iNOS. 

 

 Amostras de bexigas foram retiradas e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido 

(-70ºC) para determinar a quantidade de iNOS e COX-2. Espécimes descongeladas foram 

homogeneizadas em homogeneizadores de vidro, contendo tampão de lise, sendo então, 

transferidas para tubos de ensaio com inibidores de protease (50 mM Tris-HCl [pH 8.5]; 50 mM 

NaCl; 0.1 mM EDTA; 1% Tween 20; 1 mM [cada] ditiotreitol, leupeptina, aprotinina, e fluoreto 

fenilmetilsulfonil). O total de proteína (50 µg proteína/poço) foi  adicionado em 10% (iNOS) ou 

COX-2 a 12.5%. As amostras foram então colocadas num gel de desnaturação de poliacrilamida 

(Hybond-ECL, Amersham Pharmacia Biotech, Amersham, UK) e o gel foi transferido durante a 

noite para membranas de nitrocelulose. As membranas foram bloqueadas com leite desnatado a 

5%/tampão Tris com 0.1% Tween 20 por 14 h a 4oC seguido por um período de incubação de 1 

hora a temperatura ambiente com os anticorpos primários (policlonal de coelho anti-iNOS 

1:500; anti-COX-2, 1:400 ou anti--Actin, 1:1,000; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA). Os 

blots foram então lavados seguidos pela incubação do anticorpo secundário conjugado ao 
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complexo peroxidase (imunoglobulina G de burro anti-coelho, 1:1,000; Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, CA) por 1 hora a temperatura ambiente. As membranas foram então 

lavadas, incubadas com agente quimioluminescente gerado eletricamente (Amersham 

Pharmacia Biotech), e exposto ao Hyperfilm ECL (Amersham Pharmacia Biotech) para confecção 

do western blot. As bandas foram densitometricamente analisadas pelo software ImageJ 1.4 

(National Institute of Health, USA). Os resultados são expressos por densidade relativa das 

bandas de iNOS/-Actina e COX-2/-Actina. 

 
Primário Secundário 

iNOS 1:500 1:1.000 (anti-coelho) 

COX-2 1:400 1:1.000 (anti-coelho) 

-Actina 1:1000 1:1.000 (anti-coelho) 

 

TABELA 2. Anticorpos utilizados no Western Blot e respectivas diluições. 

 

 4.4.3 Avaliação do efeito da Interleucina- 4 (IL- 4) na cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida.  

Para avaliação dos efeitos da IL- 4, camundongos Swiss, machos adultos, pesando de 

25 a 30 gramas receberam injeção intraperitoneal (ip) de IL- 4 nas doses de 0,4; 2 e 10 ng 

uma hora antes à administração de ifosfamida (400 mg/kg, ip). Cistite hemorrágica foi 

avaliada 12 horas depois da administração da ifosfamida, pela determinação das mudanças 

no peso úmido vesical, quantificação da permeabilidade vascular e hemoglobina tecidual, 

análise macroscópica, avaliação histopatológica, imunohistoquímica para IL-1β e TNF- α, 

além de western blot para COX-2 e iNOS conforme descrito nos itens 4.4.2.1, 4.4.2.2, 

4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.4.2.5, 4.4.2.6, 4.4.2.7 respectivamente. 

Em outros grupos experimentais com camundongos Swiss, soro anti-IL- 4 ou soro 

pré-imune foram injetados na cavidade abdominal (50 µl de antisoro murino, ip) meia hora 
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antes à administração de ifosfamida. Cistite hemorrágica foi avaliada 12 horas após à 

injeção de ifosfamida (400 mg/kg, ip) conforme descrito no item 4.4.2.1 

Utilizando animais nocaute para o gene da IL- 4 [camundongos C57BL/6 IL- 4 (-/-

)]obtidos da FMRP-USP, ifosfamida (400 mg/kg, ip) foi injetada e cistite foi avaliada 12 horas 

após, conforme descrito no item 4.4.2.1 

 

 

4.5 Análise Estatística 

 Os resultados do aumento de peso úmido vesical, extravasamento vesical, 

quantificação de hemoglobina e Western blot foram reportados como média  EPM e 

descritos como aumento percentual (%) em relação ao controle ou percentual de redução 

em relação ao grupo tratado com ifosfamida, acompanhado pelo número de observações 

(n). A diferença estatística entre grupos foi determinada através de Análise de Variância 

(ANOVA) e teste de Bonferroni. Os dados da análise macroscópica, avaliação histopatológica 

e imunohistoquímica foram expressos como mediana e intervalo com valores mínimos e 

máximos, sendo analisados estatisticamente pelos testes de Kruskal-Wallis e de Dunn. O 

nível de significância para todas essas situações foi de p < 0,05. 
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5   RESULTADOS 

 

1. Efeito dos diferentes tratamentos com interleucina-4 (IL-4) no peso úmido 

vesical na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu um aumento 

significativo no peso úmido vesical 12 horas após a sua administração (172% quando 

comparado ao grupo controle tratado apenas com salina, p <0,05).  O pré-tratamento, 

uma hora antes da administração de ifosfamida com IL-4 nas doses de 2 e 10 ng (ip), 

preveniu significativamente o aumento no peso úmido vesical causado por ifosfamida 

em torno de 27% e 39%, respectivamente (p <0,05). Quando a dose de 0,4 ng foi 

utilizada, não houve redução significativa no aumento do peso úmido vesical conforme 

visto na Figura 10. O tratamento com o protocolo clássico de três doses de mesna 

(MMM) preveniu o aumento do peso úmido vesical na cistite hemorrágica em torno 

de 60%, quando comparado ao grupo tratado apenas com ifosfamida. 
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FIGURA 10. Efeitos dos diferentes tratamentos com interleucina-4 (IL-4) 

intraperitoneal (ip) no aumento do peso úmido vesical na cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 mg/kg) induziu um aumento de peso 

úmido vesical que foi medido 12 h depois da indução de cistite no grupo tratado 

apenas com ifosfamida, ou no grupo dos animais tratados com ifosfamida e  

interleucina-4 (IL-4) em diferentes doses. Os resultados são reportados pelas médias ± 

EPM (n=6). * p <0,05 em relação ao grupo controle (C, animais tratados apenas com 

salina) e # p <0,05 em relação ao grupo tratado apenas com ifosfamida, por ANOVA e 

teste de Bonferroni. 

MMM - animais tratados 3 doses de mesna (20% da dose de ifosfamida), uma 

imediatamente antes da IFS e as outras 4 e 8 h depois. 

 

 

 

 



59 
 

 

2.  Efeito dos diferentes tratamentos com Interleucina-4 (IL-4) na Análise 

Macroscópica na Cistite Hemorrágica induzida por Ifosfamida. 

 

A cistite hemorrágica observada 12 horas depois da administração de 

ifosfamida (400 mg/kg, ip) foi caracterizada macroscopicamente pela presença de 

severo edema, recebendo escores de 3 (3-3), e por marcante hemorragia, com 

hematomas de mucosa e coágulos intravesicais, recebendo escore de 3 (2-3) e sendo 

significativamente (p <0,05) diferente do grupo controle que recebeu escore de 0 (0-0) 

para edema e hemorragia, conforme visto na Figura 11 e Tabela 3.  O pré-tratamento 

uma hora antes da administração de ifosfamida com IL-4 nas doses de 2 e 10 ng (ip) 

reduziu significativamente (p <0,05) a intensidade da cistite como indicado na Figura 

11 e Tabela 3. Por outro lado, a dose de 0,4 ng não causou redução significativa no 

aumento do peso úmido vesical.  
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FIGURA 11. Efeito dos diferentes tratamentos com interleucina-4 (IL-4) na análise 

macroscópica da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 

mg/kg, ip) induziu alterações macroscópicas na bexiga caracterizada pela marcante 

presença de edema e hemorragia quando comparado ao grupo controle (C, animais 

tratados apenas com salina) que foi medido 12 h depois da indução de cistite. 

Observa-se redução importante nos grupos dos animais tratados com IL-4 em 

diferentes doses.  
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3.  Efeito dos diferentes tratamentos com Interleucina-4 (IL-4) na análise 

histopatológica na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. 

 

De acordo com os critérios histopatológicos de Gray (1986), 12 horas depois da 

administração de ifosfamida existiram evidências histológicas de cistite: extensiva 

erosão de mucosa com ulceração, deposição de fibrina, coágulos, hemorragia, edema 

e infiltração leucocitária, recebendo escore de 2 (2-2), como mostrado na Figura 12 B. 

Estas alterações foram reduzidas (p <0,05) com o pré-tratamento de IL-4 nas doses de 

2 e 10 ng (Figura 12 D e Figura 12 E, respectivamente) na cistite hemorrágica induzida 

por ifosfamida, mas não na dose de 0,4 ng (Figura 12 C). Os escores com parâmetros 

de Gray destes resultados são mostrados na Tabela 3. 
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FIGURA 12. Fotomicrografias de bexigas. Análise histopatológica representativa das 

paredes da bexiga em seção corada por H&E, x 40, dos efeitos da interleucina-4 na 

cisite hemorrágica induzida por ifosfamida. A: Bexiga normal. B: Cistite hemorrágica 

em camundongos tratados 12 h antes com ifosfamida (400 mg/kg, ip). Observa-se 

intenso dano urotelial, adegalçamento da parede muscular, edema, infiltração 

leucocitária, hemorragia com coágulo e deposição de fibrina. C: Bexigas de 

camundongos pré-tratados com IL-4 na dose de 0,4 ng 1 h antes a administração de 

ifosfamida, ip.  Observa-se menos edema, hemorragia com coágulos menores e 

menos ulcerações. D: Bexigas de camundongos pré-tratados com IL-4 na dose de 2 

ng 1h antes a administração de ifosfamida, ip. Observa-se que a parede muscular 

tem espessura menos delgada, menos ulcerações, menos focos hemorrágicos com 

coágulos e menos infiltrado celular. E: Bexigas de camundongos pré-tratados com IL-

4 na dose de 10 ng 1h antes a administração de ifosfamida, ip. Observa-se que a 

parede muscular tem espessura quase normal, menos ulcerações, quase nenhum 

foco hemorrágico, menos edema e menos infiltrado celular. F: Bexigas de 

camundongo tratados com o protocolo clássico com 3 doses de Mesna. 
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TABELA 3 - Análises macroscópica e microscópica dos efeitos da Interleucina-4 (IL-

4), ip na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. 

 

 

A ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu alterações macroscópicas e microscópicas que foram 

avaliadas 12 h depois da sua administração no grupo tratado apenas com ifosfamida ou no 

grupo dos animais tratados com mesna (MMM - 3 doses de mesna, uma imediatamente 

antes da IFS e as outras 4 e 8 h depois), nos grupos dos animais tratados 1 h antes com IL-4 

nas doses de 0,4, 2 e 10 ng ip). Os resultados são reportados por medianas e valores 

mínimos e máximos (n=6). * p <0,05 em relação ao grupo controle ( animais tratados apenas 

com salina) e # p < 0,05 em relação ao grupo tratado apenas com ifosfamida, pelos testes de 

Kruskal Wallis e Dunn. 

        

Grupos experimentais 

Análise 

Macroscópica 

(Edema) 

Análise 

Macroscópica 

(Hemorragia) 

 

Análise 

Microscópica 

Controle 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 

Ifosfamida(400 mg/kg) 3 (3-3)* 3 (2-3)* 2 (2-2)* 

IL-4 (0,4 ng) 2 (1-3) 2,5 (1-3) 2 (2-2) 

IL-4 (2 ng) 2 (1-2)# 2 (1-3)# 1 (1-2)# 

IL-4 (10 ng) 1 (1-2)# 2 (1-3)# 1 (1-2)# 

MMM  0 (0-2)# 0 (0-2)# 0 (0-1)# 
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4.  Efeito dos diferentes tratamentos com Interleucina-4 (IL-4) na permeabilidade 

vascular ao Azul de Evans na cistite hemorrágica induzida por Ifosfamida. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu a um aumento 

significativo da permeabilidade vascular vesical ao Azul de Evans 12 horas após a 

administração (5400% quando comparado ao grupo controle tratado apenas com 

salina, p <0,05).  O pré-tratamento uma hora antes da administração de ifosfamida 

com IL-4 nas doses de 2 e 10 ng (ip) preveniu significativamente o aumento no 

extravasamento vesical causado por ifosfamida em torno de 29% e 24% 

respectivamente (p <0,05). Quando a dose de 0,4 ng foi utilizada não houve redução 

significativa no aumento da permeabilidade vascular, conforme visto na Figura 13. O 

tratamento com o protocolo clássico utilizando três doses de mesna (MMM) preveniu 

o aumento do extravasamento vesical proporcionado pela ifosfamida.  
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 FIGURA 13. Efeitos dos diferentes tratamentos com interleucina-4 (IL-4) 

intraperitoneal (ip) na permeabilidade vascular ao Azul de Evans na cistite 

hemorrágica induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 mg/kg) induziu um aumento 

de permeabilidade vascular que foi medido 12 h depois da indução de cistite no grupo 

tratado apenas com ifosfamida, ou no grupo dos animais tratados com interleucina-4 

(IL-4) em diferentes doses. Os resultados são reportados pelas médias ± EPM (n=6). * p 

<0,05 em relação ao grupo controle (C, animais tratados apenas com salina) e # p 

<0,05 em relação ao grupo tratado apenas com ifosfamida, por ANOVA e teste de 

Bonferroni. 

MMM - animais tratados 3 doses de mesna, uma imediatamente antes da IFS e as 

outras 4 e 8 h depois 
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5.  Efeito dos diferentes tratamentos com interleucina-4 (IL-4) nos níveis de 

hemoglobina vesical na Cistite Hemorrágica induzida por Ifosfamida. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu a um aumento 

significativo na dosagem de hemoglobina vesical 12 horas após (171% quando 

comparado ao grupo controle tratado apenas com salina, p <0,05).  O pré-tratamento 

uma hora antes da administração de ifosfamida com IL-4 nas doses de 2 e 10 ng (i.p) 

preveniu significativamente a hemorragia causada por ifosfamida em torno de 47% e 

61% respectivamente (p <0,05). Quando a dose de 0,4 ng foi utilizada não houve 

redução significativa no aumento do peso úmido vesical, conforme visto na Figura 14. 

O tratamento com o protocolo clássico utilizando três doses de mesna (MMM) 

preveniu o aumento da hemoglobina vesical proporcionado pela ifosfamida em torno 

de 95%.  
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FIGURA 14. Efeitos dos diferentes tratamentos com interleucina-4 (IL-4) 

intraperitoneal (ip) nos níveis de hemoglobina vesical na cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 mg/kg) induziu um aumento de 

hemoglobina vesical que foi medido 12 h depois da indução de cistite no grupo tratado 

apenas com ifosfamida, ou no grupo dos animais tratados com interleucina-4 (IL-4) em 

diferentes doses. Os resultados são reportados pelas médias ± EPM (n=6). * p <0,05 

em relação ao grupo controle (C, animais tratados apenas com salina) e # p <0,05 em 

relação ao grupo tratado apenas com ifosfamida, por ANOVA e teste de Bonferroni. 

MMM - animais tratados 3 doses de mesna, uma imediatamente antes da IFS e as 

outras 4 e 8 h depois 
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6.  Efeitos da IL-4 na expressão de IL-1β por imunohistoquímica em bexigas de 

camundongos tratados com ifosfamida. 

 

De acordo com os critérios de imunohistoquímica utilizados, 12 horas depois 

da administração de ifosfamida existiram evidências de aumento na expressão de IL-

1β nas bexigas de animais tratados com ifosfamida (400 mg/kg, ip), principalmente nas 

células uroteliais, submucosa e lâmina própria, recebendo escore de 3 (2-3), 3 (3-3) e 3 

(3-3) respectivamente como mostrado na Figura 15 B. Estas alterações foram 

reduzidas (p <0,05) com o pré-tratamento de IL-4 na dose de 10 ng (Figura 15 C) nos 

grupamentos celulares da submusoca e lâmina própria com escores 2 (0-2) e 2 (1-3) 

respectivamente na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida conforme mostrado 

na Tabela 4. 
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FIGURA 15. Fotomicrografias representativas da imunomarcação para IL-1β em 

bexigas de animais com cistite hemorrágica induzida por ifosfamida – efeito do pré-

tratamento com IL- 4. A: Bexiga normal sem marcação para IL-1β. B: Cistite 

hemorrágica em camundongos tratados 12 h antes com ifosfamida (400 mg/kg, ip). 

Observa-se intensa marcação para IL-1β na células da lâmina própria, submucosa e 

uroteliais (Setas). C: Bexigas de camundongos pré-tratados com IL-4 na dose de 10 ng 

1 h antes a administração de ifosfamida, ip.  Observa-se marcação fraca para os 

grupamentos celulares estudados. (A, B e C – aumento de 40x). 
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7.  Efeitos da IL-4 na expressão de TNF-α por imunohistoquímica em bexigas de 

camundongos tratados com ifosfamida. 

 

De acordo com os critérios de imunohistoquímica utilizados, 12 horas depois 

da administração de ifosfamida existiram evidências de aumento na expressão de TNF-

α nas bexigas de animais tratados com ifosfamida (400 mg/kg, ip), principalmente nas 

células uroteliais, submucosa e lâmina própria, recebendo escore de 3 (3-3), 3 (3-3) e 3 

(2-3) respectivamente como mostrado na Figura 16 B. Estas alterações foram 

reduzidas (p <0,05) com o pré-tratamento de IL-4 na dose de 10 ng (Figura 16 C) nos 

grupamentos celulares da submusoca e lâmina própria com escores 1 (1-3) e 1 (1-3) 

respectivamente na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida conforme mostrado 

na Tabela 5. 
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FIGURA 16. Fotomicrografias representativas da imunomarcação para TNF-α em 

bexigas de animais com cistite hemorrágica induzida por ifosfamida – efeito do pré-

tratamento com IL- 4. A: Bexiga normal sem marcação para TNF-α. B: Cistite 

hemorrágica em camundongos tratados 12 h antes com ifosfamida (400 mg/kg, ip). 

Observa-se intensa marcação para TNF-α na células da lâmina própria, submucosa e 

uroteliais (Setas). C: Bexigas de camundongos pré-tratados com IL-4 na dose de 10 ng 

1 h antes a administração de ifosfamida, ip.  Observa-se marcação fraca para os 

grupamentos celulares estudados. (A, B – aumento de 40x e C - aumento de 100x).   
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     TABELA 4 - Análises na expressão de IL-1β dos efeitos da Interleucina-4 (IL-4), ip 

na cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. 

 

        

Grupos experimentais 
Urotélio Submucosa 

Lâmina 

Própria 

Controle 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 

Ifosfamida(400 mg/kg) 3 (2-3)* 3 (3-3)* 3 (3-3)* 

IL-4 (10 ng) 3 (1-3) 2 (0-2)# 2 (1-3)# 

 

 

A ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu aumento na marcação para IL-1β no urotélio, 

submucosa e lâmina própria que foi avaliada 12 h depois da sua administração no grupo 

tratado apenas com ifosfamida ou nos grupos dos animais tratados 1 h antes com IL-4 na 

doses de 10 ng ip). Os resultados são reportados por medianas e variações (n=6). * p <0,05 

em relação ao grupo controle (animais tratados apenas com salina) e # p <0,05 em relação 

ao grupo tratado apenas com ifosfamida, pelos testes de Kruskal Wallis e Dunn. 
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TABELA 5 - Análises na expressão de TNF-α dos efeitos da Interleucina-4 (IL-4), ip na 

cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. 

 

        

Grupos experimentais 
Urotélio Submucosa 

Lâmina 

Própria 

Controle 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 

Ifosfamida(400 mg/kg) 3 (3-3)* 3 (3-3)* 3 (2-3)* 

IL-4 (10 ng) 2,5 (2-3) 1 (1-3)# 1 (1-3)# 

 

A ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu aumento na marcação para TNF-α no urotélio, 

submucosa e lâmina própria que foi avaliada 12 h depois da sua administração no grupo 

tratado apenas com ifosfamida ou nos grupos dos animais tratados 1 h antes com IL-4 na 

doses de 10 ng ip). Os resultados são reportados por medianas e variações (n=6). * p <0,05 

em relação ao grupo controle (animais tratados apenas com salina) e # p <0,05 em relação 

ao grupo tratado apenas com ifosfamida, pelos testes de Kruskal Wallis e Dunn. 
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8.  Efeitos da IL-4 na expressão de iNOS por western blot em bexigas de 

camundongos tratados com ifosfamida. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu a um aumento 

significativo na dosagem iNOS 12 horas após (50% quando comparado ao grupo 

controle tratado apenas com salina, p <0,05).  O pré-tratamento uma hora antes da 

administração de ifosfamida com IL-4 nas doses de 2 e 10 ng (ip) preveniu o aumento 

na expressão de iNOS causada por ifosfamida em torno de 17% e 27% 

respectivamente sendo estatisticamente significante (p <0,05) somente nos animais 

pré-tratados com a dose de 10 ng de IL-4, conforme mostrado na Figura 17. 
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FIGURA 17. Efeitos da administração de IL-4 na expressão de iNOS por western blot 

induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu um aumento na 

expressão de iNOS que foi medido 12 h depois da indução de cistite no grupo tratado 

apenas com ifosfamida ou no grupo dos animais tratados com IL-4 (2 e 10 ng, ip). Os 

resultados são reportados pelas médias ± EPM (n=6). ** p <0,05 em relação ao grupo 

controle (animais tratados apenas com salina) e # p <0,05 em relação ao grupo tratado 

apenas com ifosfamida por ANOVA e teste de Bonferroni. 
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9.  Efeitos da IL-4 na expressão de COX-2 por western blot em bexigas de 

camundongos tratados com ifosfamida. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu a um aumento 

significativo na dosagem de COX-2 12 horas após (125% quando comparado ao grupo 

controle tratado apenas com salina, p <0,05).  O pré-tratamento uma hora antes da 

administração de ifosfamida com IL-4 nas doses de 2 e 10 ng (ip) preveniu o aumento 

na expressão de COX-2 causada por ifosfamida em torno de 80% e 76% 

respectivamente sendo estatisticamente significante (p <0,05) em ambos os grupos, 

conforme mostrado na Figura 18. 
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FIGURA 18. Efeitos da administração de IL-4 na expressão de COX-2 por western blot 

induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu um aumento na expressão de 

COX-2 que foi medido 12 h depois da indução de cistite no grupo tratado apenas com 

ifosfamida ou no grupo dos animais tratados com IL-4 (2 e 10 ng, ip). Os resultados são 

reportados pelas médias ± EPM (n=6). ** p <0,05 em relação ao grupo controle (animais 

tratados apenas com salina) e # p <0,05 em relação ao grupo tratado apenas com ifosfamida 

por ANOVA e teste de Bonferroni. 
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10.  Efeito da administração do Soro Anti-Interleucina-4 (Anti-IL-4) no peso úmido 

vesical da Cistite Hemorrágica induzida por Ifosfamida. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu a um aumento 

significativo no peso úmido vesical 12 horas após sua administração (180% quando 

comparado ao grupo controle tratado apenas com salina, p <0,05). O aumento de peso 

úmido vesical induzido pela ifosfamida foi significativamente potencializado pelo pré-

tratamento meia hora antes da administração de ifosfamida com soro anti-IL-4 (50 µl 

de antisoro murino/animal, ip) que induziu a um aumento em 28,8% e 28% quando 

comparado ao grupo tratado com ifosfamida ou soro controle pré-imune, 

respectivamente (p <0,05) conforme visto na Figura 19. 
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  FIGURA 19. Efeitos da administração do soro anti-interleucina-4 (anti-IL-4) no peso 

úmido vesical da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida. A ifosfamida (400 

mg/kg, ip) induziu um aumento de peso úmido vesical que foi medido 12 h depois da 

indução de cistite no grupo tratado apenas com ifosfamida ou soro pré-imune, ou no 

grupo dos animais tratados com soro anti-IL-4 (50 µl/animal, ip). Os resultados são 

reportados pelas médias ± EPM (n=6). * p <0,05 em relação ao grupo controle (C, 

animais tratados apenas com salina) e # p <0,05 em relação ao grupo tratado apenas 

com ifosfamida ou soro pré-imune (SP), por ANOVA e teste de Bonferroni. 
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11.  Efeito da administração de Ifosfamida no peso úmido vesical em camundongos 

C57BL/6 Selvagens e C57BL/6 deficiente para o Gene da Interleucina-4 [IL-4 (-

/-)]. 

 

A injeção intraperitoneal de ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu a um aumento 

significativo no peso úmido vesical 12 horas após à sua administração nos animais 

C57BL/6 selvagens (50% quando comparado ao grupo controle tratado apenas com 

salina, p <0,05).  Em outro grupo experimental a injeção intraperitoneal de ifosfamida 

induziu a um aumento de 44% no peso úmido vesical nos animais C57BL/6 nocaute 

para o gene da interleucina-4 [IL-4 (-/-)] quando comparado aos animais selvagens e a 

um aumento em 94% quando comparado aos animais controle tratados apenas com 

salina (p < 0,05), conforme visto na Figura 20. 
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FIGURA 20. Efeito da administração de ifosfamida no peso úmido vesical em 

camundongos C57BL/6 selvagens (S) e nocaute para o gene da interleucina-4 [IL-4 (-

/-)]. A ifosfamida (400 mg/kg, ip) induziu um aumento no peso úmido vesical que foi 

medido 12 h depois da indução de cistite no grupo de camundongos selvagens (S) 

tratado apenas com ifosfamida, ou no grupo de camundongos nocaute para 

interleucina-4 [IL-4 (-/-)]. Os resultados são reportados pelas médias ± EPM (n=6). * p 

<0,05 em relação ao grupo controle (C57BL/6 S - Salina, animais tratados apenas com 

salina) e # p <0,05 em relação ao grupo tratado com ifosfamida (C57BL/6 S - 

ifosfamida), por ANOVA e teste de Bonferroni. 
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6    DISCUSSÃO 

 

 Os derivados das oxazafosforinas como a ciclofosfamida e a ifosfamida estão entre 

as drogas citotóxicas mais utilizadas, desde que são ativas contra uma grande variedade de 

doenças benignas e malignas (HUNTER & HARRISON, 1982; BRADE et al., 1985; BROCK, 

1986; GERSHWIN et al., 1974). Um dos efeitos adversos mais problemáticos destes agentes, 

que frequentemente limita suas utilidades clínicas, é o desenvolvimento de cistite 

hemorrágica aguda e crônica (PHILLIPS et al., 1961; WATSON & NOTLEY, 1973; BRADE et al., 

1985; BROCK, 1986). 

Até meados da década de 70, o que se conhecia a respeito da patogênese da cistite 

hemorrágica consequente ao uso de oxazofosforinas, era que os metabólitos urinários 

desses compostos causavam cistite (KOSS et al. 1967). Posteriormente, descobriu-se que a 

acroleína era um metabólito da ciclofosfamida e ifosfamida (ALARCON & MEIENHOFER, 

1971; ALARCON et al., 1972). Foi, entretanto, somente em 1979 que Cox demonstrou de 

forma pioneira e experimental que a injeção intravesical de acroleína reproduzia a lesão 

vesical observada com a injeção sistêmica de ciclofosfamida, o que permitiu concluir-se que 

seria a acroleína o agente causador da inflamação e hemorragia observadas na cistite 

hemorrágica (COX, 1979). Pouco tempo depois foi demonstrado que a acroleína promoveria 

como lesão inicial a ruptura da membrana intraluminal, viabilizando o seu contato com as 

camadas mais profundas do epitélio; o que induziria o deslocamento das células uroteliais, 

bem como a exposição da membrana basal, culminando num típico processo inflamatório 

com formação de edema, infiltração de leucócitos e ulceração (THEMAN et al., 1987).  

Entretanto, os mediadores inflamatórios envolvidos possivelmente desencadeados pela 

acroleína eram, até então, completamente desconhecidos.   

 A contribuição pioneira do LAFICA no estudo dos mecanismos e mediadores 

inflamatórios envolvidos na patogênese da cistite hemorrágica induzida pelas 

oxazasfosforinas, a partir dos anos 90 permitiu o estabelecimento de uma proposta de 

cascata de mediadores desencadeada nessa patologia. Nesse sentido, pode-se afirmar que o 

contato entre acroleína e membrana basal iniciaria a liberação de citocinas como TNF-α e IL-

1β, as quais estimulariam a síntese de outras citocinas pró-inflamatórias tipo IL-6 e IL-8 , 
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assim como a síntese de iNOS e COX-2 com consequente produção e liberação de NO e 

prostaglandinas, os quais promoveriam os eventos da resposta inflamatória, aliados a 

outros também demonstrados pelo grupo, como bradicinina, leucotrieno e PAF (RIBEIRO et 

al.,1998). 

Também foi demonstrado que a dexametasona, um esteróide capaz de inibir todos 

esses mediadores, reduziu os efeitos adversos como edema e hemorragia vistos na cistite 

por ifosfamida experimental e clínica (VIEIRA et al. 2003, LIMA et al., 2003).   

Mais recentemente, Macedo et al. elucidaram a participação de COX-2 e PGE2 na 

cistite por ifosfamida. Além do mais, o mesmo estudo mostrou que pentoxifilina e 

talidomida (inibidores de IL-1β e TNF-α, respectivamente) são capazes de praticamente 

bloquear a expressão de COX-2, sugerindo que a ativação dessa enzima na cistite requer a 

presença de TNF-α e IL-1β (MACEDO et al. 2008). Dados recentes do nosso laboratório 

mostram que a administração de IL-11 em camundongos previne parcialmente o dano 

urotelial causado pela ifosfamida (MOTA et al. 2007), possivelmente também através da 

inibição de TNF-α, IL-1β e NO (TREPICCHIO et al. 1996). Tanto iNOS levando a produção de 

NO e COX-2 gerando prostaglandinas estão presentes na patogênese da cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida (RIBEIRO et al., 2002, MACEDO et al., 2008). 

 Os dados acima nos animaram a estudar os efeitos de citocinas reconhecidamente 

inibidoras de vários mediadores inflamatórios. Assim optou-se pela IL-4 que é detentora de 

tais características. 

Nesta dissertação, o edema vesical medido tanto pelo peso úmido vesical, como pelo 

extravasamento do azul de Evans, e análise macroscópica pelos critérios de Gray foram 

reduzidos de forma dose-dependente nos animais tratados com IL- 4 em relação aos 

animais tratados apenas com ifosfamida. De fato, IL- 4 parece ser capaz de inibir a 

permebeabilidade vascular, através da inibição do fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), uma molécula capaz de modificar a conformação de células endoteliais 

(MATSUMOTO et al., 1999; GRIGA et al., 2000). A julgar pela cascata de mediadores 

envolvidas na cistite, parece-nos também razoável propor que IL-4 deve estar inibindo a 

permeabilidade vascular através da inibição do VEGF. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Matsumoto%20K%22%5BAuthor%5D
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 Na avaliação do escore microscópico a partir de Gray e colaboradores (GRAY et al., 

1986), os resultados corroboram com os achados macroscópicos. Em adição, o PUV de 

animais tratados com IL- 4 demonstrou, de forma dose-dependente, uma redução do 

edema vesical quando comparado ao grupo tratado apenas com ifosfamida.  

 Posteriormente foram realizados dois experimentos com o objetivo de avaliar o 

papel endógeno da IL- 4, sem participação extra de IL- 4 exógeno. Para isso, animais 

deficientes para o gene da IL- 4 apresentaram aumento do PUV em comparação aos animais 

selvagens tratados com ifosfamida, bem como animais pré-tratados com o soro anti-IL- 4 

em relação ao soro controle pré-imune.  Esses dois experimentos reforçam nossa hipótese 

que, além de ser produzida, a IL- 4 produz um efeito antiinflamatório endógeno após a 

administração de ifosfamida. 

 Além da formação do edema, um dos achados clássicos nessa patologia, que 

inclusive a batiza como hemorrágica, é a presença marcante de um extravasamento maciço 

de hemáceas maduras e reticulócitos (CAMPOBASSO & BERRINO, 1972). Nesta dissertação, 

foi utilizado um metódo de quantificação colorimético de hemoglobina tecidual que se 

baseia na detecção de cianometahemoglobina, até então inédito para cistite hemorrágica. 

Nossos achados mostram que a hemoglobina tecidual está presente de forma acentuada 

nos animais tratados com ifosfamida em relação aos animais tratados apenas com salina. IL- 

4, por sua vez, foi capaz de reduzir de forma dose-dependente o aumento da concentração 

da hemoglobina tecidual induzida pela ifosfamida.  

 Em modelos experimentais que reproduzem patologias humanas, como o choque 

hemorrágico e a injúria pulmonar mediada por hipóxia, cuja característica predominante é 

um processo hemorrágico intenso, IL- 4 foi capaz de inibir a hemorragia intra-alveolar, 

congestão capilar e hipercelularidade pulmonar muito provavelmente através da inibição de 

citocinas pró-inflamatórias (OZTURK et al., 2006; ANAYA-PRADO et al., 2004).   

 No modelo de camundongo utilizado nesta dissertação, as bexigas foram removidas 

e estudadas 12 horas após a administração de ifosfamida. Trabalhos prévios do nosso grupo 

de estudos mostraram que em camundongos o pico da produção de citocinas pró-

inflamatórias como TNF-α e IL-1β, bem como a expressão de iNOS e a presença de edema e 

hemorragia acontece por volta de 12 horas após o estímulo inicial com ifosfamida, 

declinando em seguida (RIBEIRO et al., 2002). A partir daí, resolvemos estudar o efeito da IL- 



89 
 

4 no processo inflamatório da cistite e na expressão dos mediadores inflamatórios por volta 

da décima segunda hora. 

 Em bexigas de ratos, observa-se a presença de IL- 4 RNAm até 48 horas após a 

administração intraperitoneal de ciclofosfamida, outra oxazofosforina com  

farmacodinâmica e urotoxicidade semelhantes à ifosfamida (MALLEY et al. 2002). 

Curiosamente, os níveis de IL- 4 RNAm vesical mantiveram-se elevados mesmo com a 

regressão dos níveis de TNF- α e IL-1 β a valores basais, sugerindo a importância dessa 

citocina no processo antiinflamatório agudo e crônico da cistite induzida por 

oxazofosforinas. Em outro estudo prévio, os níveis de IL- 4 dosado na urina de ratos após o 

uso de ciclofosfamida mostraram elevações discretas quando comparados a valores do 

controle. Contudo, vale ressaltar diferenças nas espécies dos animais utilizados e 

metodologia aplicada em ambos os estudos, sugerindo que a dosagem de citocinas na urina 

não é um método tão sensível quanto a dosagem de citocina no tecido vesical. (SMALDONE 

et al. 2009).  

 Interleucina- 4 é classificada como sendo uma citocina antiinflamatória. Ainda citam-

se IL-10, IL-13 e TGF-β como algumas das citocinas que possuem atividade antiinflamatória. 

A principal característica antiinflamatória dessas moléculas reside na capacidade de inibir a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β, IL-6, IL-12, IL-18 e TNF-α (HART ET AL. 

1989; DE WAAL MALEFYT ET AL. 1991, FIORENTINO ET AL. 1991; CASSATELLE ET AL 1993, 

ISOMAKI ET AL. 1997). IL- 4 também é capaz de inibir a indução de enzimas como COX-2 e 

iNOS, envolvidas na produção de prostaglandinas e NO respectivamente. De fato, em outros 

modelos experimentais que reproduzem patologias humanas como a artrite, através do 

modelo experimental de hiperalgesia mecânica, IL- 4 inibiu de forma dose-dependente 

respostas hiperalgésicas à carragenina, bradicinina e TNF-α, bem como a produção de PGE2 

através da ativação de COX-2. Esses dados sugerem que IL- 4 endógeno também tem um 

papel importante na atenuação do processo inflamatório intra-articular (CUNHA et al., 

1999).  

 Para avaliar o mecanismo antiinflamatório da IL- 4 na cistite hemorrágica foi 

realizada imunohistoquímica para TNF-α e para IL-1β, além de western blot para iNOS e 

COX-2. Ambos os métodos apresentam vantagens e desvantagens. A imunohistoquímica 

baseia-se em uma metodologia qualitativa de marcadores específicos, podendo ser inferida 

quantitativamente. Nesta dissertação, foram utilizados escores de 0 a +3. Uma das 



90 
 

vantagens desse método é a visualização direta de grupamentos celulares específicos onde 

a expressão é mais intensa. Nosso trabalho demonstrou que TNF-α e IL-1β são expressos na 

células uroteliais e submucosa e que IL- 4 foi capaz de atenuar tal expressão. Foi 

demonsrado que macrófagos residentes retirados da cavidade peritoneal do camundongo 

após a administração de IL- 4 tiveram um decréscimo significativo na liberação de TNF- α e 

IL-1 β após estímulo com zimosan (VALE et al., 2003). Esse dado vai ao encontro dos 

resultados desta dissertação, reforçando nossa hipótese que macrófagos de camundongos 

respondem ao IL- 4 exógeno, causando redução dos níveis de TNF-α e IL-1β e atenuação no 

processo inflamatório da cistite por ifosfamida.   

 Em contrapartida, o western blot é um método quantitativo, que não permite inferir 

uma análise qualitativa de quais grupamentos celulares estão expressando iNOS e COX-2, 

mas permite uma determinação numérica mais precisa e com mais acurácia. IL- 4 foi capaz 

de inibir de forma significante COX-2 em duas doses utilizadas e de forma menos expressiva, 

mas também significante, a expressão de iNOS. Diante de ambos resultados, pode-se 

concluir que IL- 4 também inibe TNF-α, IL-1β, iNOS e COX-2 na CH induzida por ifosfamida.  

 Dados não publicados do LAFICA mostraram resultados semelhantes quando IL-10, 

outra citocina antiinflamatória com papel muito semelhante ao da IL- 4, foi utilizada na 

prevenção da cistite hemorrágica por ifosfamida. Esse dado reforça a hipótese que o 

processo inflamatório da cistite é modulado através de citocinas antiinflamatórias 

endógenas. 

 O MESNA, ácido 2-mercaptoetano sulfonato, é um agente detoxificante regional 

específico que pode prevenir ou marcadamente reduzir as complicações urinárias da terapia 

com oxazafosforinas (BROCK & POHL, 1983; EHRLICH et al., 1984; VAN et al., 1972; 

FREEDMAN et al., 1984). Atualmente, o protocolo clínico mais utilizado na profilaxia com o 

MESNA é aquele que utiliza 3 doses de MESNA endovenoso (20% da dose de ciclofosfamida 

ou ifosfamida), imediatamente antes da administração do quimioterápico, 4 e 8 horas após; 

ou, o mais atual, que é utilizar as duas últimas doses de MESNA (40% da dose de 

ciclofosfamida ou de ifosfamida) 2 e 6 horas após, por via oral (GOREN et al., 1997). 

Contudo, sabe-se que aproximadamente 30% dos pacientes demonstram graus variados de 

cistite subclínica, mesmo com uso profilático do MESNA (LIMA et al., 2007; SHEPHERD et al., 

1991; ETLIK et al., 1997; RATLIFF & WILLIAMS, 1998; WALKER, 1999). Ost e colaboradores 

encontraram evidências de cistite hemorrágica sintomática em 13 de 70 pacientes (19%) 
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que receberam doses altas de MESNA (60 a 90% da dose de ciclofosfamida) (OST et al., 

1987). Portanto, torna-se evidente a existência de algum escape com o uso do MESNA 

isolado, mesmo quando usado em doses elevadas. Isso levanta a possibilidade para novas 

alternativas terapêuticas na profilaxia da cistite induzida por oxazafosforinas, entre elas o 

uso de IL- 4. 

 O presente trabalho acrescenta o fato que IL- 4 exógeno foi capaz de reduzir o 

edema visto na redução do peso úmido vesical, extravasamento do Azul de Evans, 

hemorragia pela curva de absorção da hemoglobina e diminuição da expressão de citocinas 

e enzimas pró-inflamatorias na cistite causada por ifosfamida. Por outro lado, o bloqueio de 

IL- 4 endógeno, visto no experimento com animais nocaute para o gene da IL- 4 ou após a 

administração de soro anti-IL- 4, potencializou o edema provocado pela ifosfamida, refletido 

no aumento do peso úmido vesical. Ambos resultados reforçam a hipótese que IL- 4 

produzida endogenamente tem papel importante na atenuação do processo inflamatório 

causado pela ifosfamida, mas com a exclusiva participação exógena de IL- 4, esse efeito 

inibitório foi acentuado indicando que ifosfamida causa uma forte reação inflamatória que 

sobrepuja aos efeitos antiinflamatórios de IL- 4.  Diante do exposto, sugerimos uma 

representação esquemática da CH por ifosfamida atualizada conforme pode ser visto na 

Figura 21. 
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FIGURA 21. Representação esquemática da ação  da IL- 4 na cistite hemorrágica causada por 

ifosfamida. 
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7    CONCLUSÕES 

 

● No modelo de cistite hemorrágica experimental em camundongos, interleucina-4 (IL- 

4) exógena (ip) preveniu parcialmente os achados clássicos inflamatórios da cistite induzida 

por ifosfamida. 

● IL- 4 endógena produzida após a administração de ifosfamida toma parte importante 

no processo de modulação do fenômeno inflamatório. 

● IL- 4 parece exercer sua atividade antiinflamatória através da inibição de citocinas 

pró-inflamatórias como TNF-α e IL-1β e enzimas pró-inflamatórias como iNOS e COX-2. 
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