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RESUMO 

ENVOLVIMENTO DA PENTRAXINA 3 (PTX3) NA PATOGÊNESE DA CISTITE 
HEMORRÁGICA INDUZIDA POR IFOSFAMIDA EM CAMUNDONGOS Markus 
Andret Cavalcante Gifoni. Dissertação de Mestrado. Orientador: Ronaldo 
Albuquerque Ribeiro. Programa de  Pós-Graduação em Farmacologia.  Faculdade de 
Medicina – Universidade Federal do Ceará 
 
A cistite hemorrágica (CH) é um fenômeno inflamatório frequentemente associado à 
quimioterapia com oxazafosforinas. Trata-se de uma resposta inflamatória inata à 
ação da Acroleína (ACR), metabólito hepático comum à Ifosfamida (IFO) e à 
ciclofosfamida (CTX). O papel da resposta ao recrutamento de receptores toll-like 
(TLR) e do estímulo por TNF-α e IL-1β com envolvimentto de iNOS e COX-2 tem sido 
demonstrado neste fenômeno. Estudos recentes demonstram que a Pentraxina 3 
(PTX3) assume papel de mediador inflamatório em modelos de resposta inflamatória 
inata in vivo, sobretudo relacionada ao recrutamento de TLR. Desta forma, o 
presente estudo pretende investigar o possível envolvimento de PTX3 na patogênese 
da CH induzida por ifosfamida em camundongos. Para isso, foi realizada 
quantificação de RNAm por RT-PCR para PTX3 e IL-1β em camundongos C57/ BL6 
tratados com ifosfamida e salina. Em seguida, o modelo experimental da CH induzida 
por ifosfamida foi reproduzido em grupos de camundongos com hiperexpressão e 
nocauteados para PTX3 em comparação com os respectivos controles do tipo 
selvagem e com grupos controle tratados com salina para posterior obtenção dos 
pesos vesicais úmidos (PVU), realização de análise histomorfométrica, 
imunohistoquímica e quantificação de RNAm por RT-PCR para PTX3, IL-1β, TNF-α e 
iNOS. Os animais transgênicos e seus controles foram sacrificados com tempos de 
3h e 12h após o tratamento, enquanto os nocauteados e seus controles foram 
sacrificados com 12 horas do tratamento. Finalmente, a CH em animais C57/ BL6 foi 
modulada com o pré-tratamento com Talidomida, Pentoxifilina, MESNA, Amifostina e 
Aminoguanidina para a posterior marcação imunohistoquímica com PTX3, IL-1β, 
TNF-α e iNOS. Observou-se que o RNAm de PTX3 está cerca de 70 vezes mais 
expresso em animais com CH, contra uma razão de expressão de 10 para IL-1β. 
Animais trangênicos para PTX3 têm redução inicial da resposta inflamatória com 
expressão inferior de PTX3 e TNF-α e expressão aumentada de  iNOS e 
intensificação da inflamação ao tempo de 12 horas, com expressão superior dos 
mediadores. Não houve diferenças significativas de intensidade da CH em animais 
KO em relação aos controles. A modulação da CH por talidomida e MESNA produziu 
redução importante sobre a expressão de PTX3, enquanto a inibição da CH por 
amifostina não teve redução expressiva da pentraxina. Em conjunto, estes dados 
apontam para um envolvimento inequívoco de PTX3 na fisiopatologia da inflamação 
inata em modelo de CH murino com íntima relação coma expressão de TNF-α. 
 
Palavras-chave: Cistite Hemorrágica, Pentraxina 3, inflamação, Ifosfamida 
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ABSTRACT 

INVOLVEMENT OF PENTRAXIN 3 (PTX3) IN THE PATOGENESIS OF 
HEMORRHAGIC CYSTITIS INDUCED BY IPHOSPHAMIDE IN MICE. Markus 
Andret Cavalcante Gifoni. Dissertation for the Master-degree application.  Advisor: 
Ronaldo Albuquerque Ribeiro Pharmacology post-graduation program School of 
Medicine – Ceará Federal University. 
 

The Hemorrhagic Cystitis (HC) is an inflammatory reaction usually associated with 
Cancer Chemotherapy with Oxazaphosphorines. It is an innate inflammatory 
response to vesical irritation by Acrolein, an hepatic metabolite of the treatment with 
Iphosphamide and Cyclophosphamide. The role of toll-like receptor (TLR) 
engagement and TNF-α and IL-1β expression and the involvement of iNOS and 
COX-2 in the pathogenesis has been well demonstrated in a murine model of HC. 
Recent data configure pentraxin 3 (PTX3) as an inflammatory mediator in several 
experimental models of innate immune response in vivo, with a straight relation with 
TLR engagement. Because of that, this study looks at the involvement of PTX3 in the 
pathogenesis of iphosphamide–induced HC in mice. For this purpose, the mRNA to 
PTX3 and IL-1β t was quantified by RT-PCR in groups of C57BL6 mice treated with 
Iphosphamide or Saline. After that, groups of transgenic and Knock-Out mice to PTX3 
and its respectives wild-type controls were treated with Iphosphamide or saline with 
intention to measure the Bladder Wet Weight (BWW), histomorphometric scores and 
Immunohistochemistry and RT-PCR to PTX3, IL-1β, TNF-α e iNOS analysis. The 
transgenic mice and its controls were killed in 3h and 12h after the treatment, while 
the PTX3 KO and its controls were killed after 12 hours. Finally, the experimental HC 
was modulated by pretreatment with Talidomide, Pentoxiphiline, MESNA, Amifostine 
and Aminoguanidine and the bladders submitted to immunohistochemistry assay 
(PTX3, TNF-α, IL-1β and iNOS). By RT-PCR quantification, mRNA for PTX3 was 
expressed 70 times more in mice treated with iphosphamide than in controls, while IL-
1β RNAm had an expression rate of 10 times. PTX3 transgenic mice had initial 
reduction of the inflammatory response with less expression of PTX3 and TNF-α and 
greater expression of iNOS. In the other hand, after 12 hours, the PTX3 transgenic 
mice had more inflammatory signs with superior expression of all the mediators. 
There was no difference between the PTX3 KO mice and its controls in the HC 
intensity although differences between groups were seen in cytokines expression. 
Talidomide and MESNA produced substantial reduction on the PTX3 expression, the 
same was seen to TNF-α, while the amifostine marked inhibition of HC had low effect 
on PTX3 expression. These data as a whole, point to an unequivocal involvement of 
PTX3 in the pathogenesis of innate inflammatory response of HC in mice with close 
relation with TNF-α engagement.     
 

 

Key-words: Hemorhagic Cystitis, Pentraxin 3, inflammation, Iphosphamide 



 9

LISTA DE ABREVIATURAS  

 

4-OH-Cy – 4-hidroxiciclofosfamida 

ABC – Complexo Avidina-Biotina 

ACR – Acroleína 

ALDH – Aldeído desidrogenase 

AMF - Amifostina 

AMG - Aminoguanidina 

ANOVA – Análise de Variância 

ATP – Adenosina trifosfato 

BSA – Albumina Sérica Bovina 

cDNA – DNA complementar 

CG – Gonadotrofina Coriônica 

CH – Cistite Hemorrágica 

cm - centímetro 

COX-2 – Ciclooxigenase-2 

CTX - Ciclofosfamida 

DAB – Diaminobenzidina  

DiMESNA – Di tiooetano-sulfonato de sódio  

DMSO - Dimetilsulfóxido 

DNA – Ácido Desoxirribonucléico 

ERN – Espécimes Reativas de Nitrogênio 

ERO – Espécimes Reativas de Oxigênio 

FAP – Fundação Antônio Prudente 



 10

FGF2 – Fator de Crescimento de Fibroblastos tipo 2 

FSH – Hormônio Folículo Estimulante 

g - grama 

GDF-9 – Fator de diferenciação do crescimento-9  

h – hora 

H-E – Hematoxilina Eosina 

HPRT1 – Hipoxantina-guanina fosforibosiltransferase 1 

IFO - Ifosfamida 

I- κB – Inibidor do Fator Nuclear κB 

IFN- γ – Interferon γ  

IL-10 – Interleucina 10 

IL-1β – Interleucina 1β 

IL-6 – Interleucina 6 

iNOS – Óxido Nítrico Sintase induzida 

IP – Intraperitoneal 

Kg - kilograma 

LAFICA – Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer 

LEA – Laboratório de Experimentação Animal 

L-NAME – metil-éster L-NG-nitroarginina 

L-NOARG – L-NG-nitroarginina 

LPS – Lipopolissacarídeo  

MDA – Malondialdeído 

MESNA – 2-mercaptoetano-sulfonato de sódio 

µm - micrômetro 



 11

mg - miligrama 

mL - Mililitro 

mm - milímetro 

NAD+ - Nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidada 

NADPH – Forma reduzida da Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

NFκB – Fator Nuclear κB 

NPR – Receptor Pentraxina Neuronal 

NPTX1 – Pentraxina Neuronal 1 

NPTX2 – Pentraxina Neuronal 2 

OmPA – Proteína A da Membrana Externa  

ONOO¯ – peroxinitrito 

ONOOH – ácido peroxinitroso 

PAF – Fator de ativação de plaquetas 

PARP – poli(Adenosina Difosfato Ribose) polimerase 

PBS – Solução Tampão de Fosfato 

PCR – Proteína C Reativa 

PRR – Receptores de Reconhecimento de padrão 

PTX – pentoxifilina 

PTX3 – Pentraxina 3 

PTX3 KO – Animal nocauteado para o gene PTX3 

PTX3 Tg2 – animal transgênico com duas cópias extras  do gene para PTX3 

PVU – Peso Vesical Úmido 

qPCR – Reação em cadeia da Polimerase quantitativa 

RNA – Ácido Ribonucléico 



 12

RNAm – RNA mensageiro  

RT – PCR – Transcriptase Reversa  da Reação em cadeia de Polimerase  

SAP – Precussor do Amilóide Sérico 

TAL - Talidomida 

TGF-β – FatorTransformador de Crescimento  β 

TLR – Receptor Toll Like 

TNF-α – Fator de Necrose Tumoral α 

TSG-6 – Gene 6 estimulado por TNF 

WT – animais do tipo selvagem 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

LISTA DE FIGURAS  
 
 
Figura 1 – Oxazafosforinas 

Figura 2 – Metabolismo da Ciclofosfamida 

Figura 3 – Metabolismo da Ifosfamida 

Figura 4 –  Formação do Dimesna a partir de MESNA 

Figura 5 – Visão Geral da resposta inflamatória na Cistite Hemorrágica induzida por 

Oxazafosforinas 

Figura 6 – Detalhe da dissecção da bexiga em camundongo 

Figura 7 – Aspecto macroscópico de bexigas com cistite de magnitudes diferentes 

Figura 8 – Aspecto Microscópico (x 100 ) de bexiga sem cistite 

Figura 9 – Aspecto Microscópico de bexiga com cistite moderada 

Figura 10 – Experimento 1: Camundongos C57 /BL6 em dois grupos para posterior 

sacrifício após 12 horas de restrição hídrica 

Figura 11 – Experimento 2: Cistite Hemorrágica em diferentes doses de Ifosfamida: 

padronização do modelo experimental em animais das espécies de interesse 

Figura 12 – Curva temporal comparativa entre animais transgênicos e nocauteados 

para PTX3 e os seus respectivos controles selvagens 

Figura 13 – Experimento 4: Modulação Farmacológica da CH induzida por Ifosfamida 

e expressão Imunohistoquímica de mediadores 

Figura 14 – Detalhe do aspecto microscópico (x 100) das bexigas após o tratamento 

com Ifosfamida 200 mg/kg, seguido de 3 ou 12 horas de restrição hídrica, em 

animais WT e Transgênicos para PTX3 



 14

Figura 15 – Detalhe do aspecto microscópico (x 100) das bexigas de animais WT e 

KO para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg  

Figura 16 – Imunohistoquímica para TNFα (1:200) em bexiga de animais sacrificados 

após 3 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg 

Figura 17 – Imunohistoquímica para TNFα (1:200) em bexigas de animais 

sacrificados após 12 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg 

Figura 18 – Imunohistoquímica para PTX3 (1:200) em bexigas de animais 

sacrificados após 3 e 12 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg (TG2 vs 

WT) 

Figura 19 – Imunohistoquímica para iNOS (1:200) em bexigas de animais 

sacrificados após 3 e 12 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg (TG2 vs 

WT) 

Figura 20 – Imunohistoquímica para TNF-α (1:200) em diferentes grupos de 

modulação farmacológica 

Figura 21 – Imunohistoquímica para PTX3 (1:200) em diferentes grupos de 

modulação farmacológica. 

Figura 22 – Imunohistoquímica para IL-1β (1:200) em diferentes grupos de 

modulação farmacológica 

Figura 23 – Representação esquemática do papel de PTX3 na mediação da resposta 

inflamatória na cistite hemorrágica 

 

 

 

 



 15

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Cmparação entre os PVU/20 g de animal entre os grupos controle e 

tratados com ifosfamida 400 mg/kg 

Gráfico 2 – Quantificação de RNAm para IL-1β em animais controle vs tratados com 

Ifosfamida 

Gráfico 3 – Quantificação de RNAm para PTX3 em animais controle vs tratados com 

Ifosfamida 

Gráfico 4 – Aumento do PVU em animais da espécie CD1 e SV129 tratados com 

doses crescentes de Ifosfamida 

Gráfico 5 – Escore Macroscópico de Gray para Hemorragia em doses crescentes de 

Ifosfamida 

Gráfico 6 – Escore Macroscópico de Gray para Edema em doses crescentes de 

Ifosfamida 

Gráfico 7 – Curva temporal após o tratamento com Ifosfamida - Peso vesical Úmido 

de animais sacrificados após 3, 6 e 12h (TG2 vs WT) 

Gráfico 8 – Curva temporal após o tratamento com Ifosfamida - Escore Microscópico 

para animais sacrificados após 3, 6 e 12 horas (TG2 vs WT) 

Gráfico 9 – Peso vesical Úmido de animais sacrificados após 12 horas de restrição 

hídrica segundo o tratamento (KO vs WT) 

Gráfico 10 – Escore Microscópico para animais sacrificados após o tratamento 

seguido de 12 horas de restrição hídrica (KO vs WT) 

Gráfico 11 – Razão de expressão de RNAm para TNF-α entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina 



 16

Gráfico 12 – Razão de expressão de RNAm para PTX3 entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina 

Gráfico 13 – Razão de expressão de RNAm para IL-1β entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina 

Gráfico 14 – Razão de expressão de RNAm para iNOS entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina. 

Gráfico 15 – Razão de expressão de RNAm para PTX3 entre animais do tipo 

selvagem e nocauteados para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina 

Gráfico 16 – Razão de expressão de RNAm para TNFα entre animais do tipo 

selvagem e nocauteados para PTX3 tratados tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e 

seus controles tratados com salina 

Gráfico 17 – Razão de expressão de RNAm para iNOS entre animais do tipo 

selvagem e nocauteados para PTX3 tratados tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e 

seus controles tratados com salina 

Gráfico 18 – Análise da modulação da CH por fármacos. A quantificação do edema 

pela aferição do PVU em bexigas de animais C57 /Bl-6 

 

 

 

 



 17

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Seqüência dos iniciadores desenhados para avaliação da expressão 

gênica na bexiga por RT-PCR  

Tabela 2 – Comparação entre os escores macroscópicos para edema e hemorragia 

para animais tratados com salina ou ifosfamida 400 mg/kg 

Tabela 3 – Valores de Ct obtidos em RT-PCR de bexiga de camundongos 

Transgênicos (PTX3) e do tipo selvagem 

Tabela 4 – Valores de Ct obtidos em RT-PCR de bexigas de camundongos 

nocauteados para PTX3 e do tipo selvagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

SUMÁRIO 

RESUMO___________________________________________________________7 

ABSTRACT_________________________________________________________8 

LISTA DE ABREVIATURAS____________________________________________9 

LISTA DE FIGURAS_________________________________________________13 

1. INTRODUÇÃO ___________________________________________________21 

1.1  Oxazafosforinas____________________________________________21 

1.2 Cistite Hemorrágica _________________________________________25 

1.2.1 Proteção contra cistite hemorrágica_____________________26 

1.2.2 Patogênese da Cistite Hemorrágica_____________________28 

1.3 Pentraxinas________________________________________________34 

1.3.1 Pentraxina 3 (PTX3)_________________________________35 

1.3.2  PTX3 –Ligantes____________________________________36 

1.3.3  PTX3 – Produção e regulação_________________________38 

2. JUSTIFICATIVA___________________________________________________42 

3. OBJETIVOS______________________________________________________43 

4. MATERIAIS E MÉTODOS___________________________________________44 

    4.1.  Drogas e Reagentes ______________________________________44 

   4.2.  Camundongos___________________________________________45 

 4.3. Cistite Hemorrágica________________________________________46 

 4.4. Avaliação da Lesão Tecidual _________________________________47 

  4.4.1 Ecores Macroscópicos________________________________47 

  4.4.2  Escore Microscópico_________________________________50 

 4.5 Análise da expressão gênica de mediadores_____________________52 



 19

  4.5.1 Extração de RNA____________________________________52 

  4.5.2 Síntese de cDNA____________________________________52 

  4.5.3 Real Time PCR_____________________________________53 

 4.6 Análise imunohistoquímica da marcação de mediadores____________55 

 4.7 Desenho experimental_______________________________________57 

    4.7.1 Avaliação da expressão de RNAm por RT-PCR de  

            PTX-3 e IL-1β em animais com CH hemorrágica em   

            comparação a animais controle. _______________________57 

    4.7.2. Reprodução do modelo de cistite nas espécies 

              CD1 e C57BL/6-129/SvEv e  programação da dose  

              a ser utilizada em animais transgênicos e nocauteados  

         para PTX3________________________________________58 

   4.7.3 Avaliação clínico-patológica da cistite hemorrágica 

            induzida por ifosfamida em camundongos com  

            hiperexpressão e nocauteados para o gene PTX3:  

            curva temporal com análise da expressão gênica e  

        imunomarcação protéica de mediadores envolvidos________59 

   4.7.4 Análise da expressão imunohistoquímica de  

            mediadores a partir da modulação farmacológica  

        da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida_____________61 

 4.8. Análise estatística _________________________________________63  

5. RESULTADOS____________________________________________________64 

      5.1 Avaliação da expressão de RNAm por RT-PCR  

            de PTX-3 e IL-1β em animais com CH hemorrágica  



 20

       em comparação a animais controle__________________________64 

       5.2   Cistite Hemorrágica em diferentes doses de Ifosfamida:  

              padronização do modelo experimental em animais das  

       espécies de interesse ____________________________________67 

      5.3 Avaliação clínico-patológica da cistite hemorrágica  

             induzida por ifosfamida em camundongos com hiperexpressão 

             e  nocauteados   para   o   gene  PTX3 :  curva  temporal  com 

             análise  da   expressão  gênica   e  imunomarcação   protéica 

              de mediadores envolvidos_________________________________71

   5.3.1. Imunomarcação de PTX3 e mediadores envolvidos  

                             na cistite hemorrágica por Ifosfamida_________________77

   5.3.2  Real Time – PCR para PTX3 e mediadores envolvidos  

           na cistite hemorrágica por ifosfamida________________83 

   5.3.2.1 Comparação entre animais do tipo selvagem  

      e transgênicos para PTX3____________________83 

5.3.2.2.Comparação entre animais do tipo selvagem 

      e nocauteados para PTX3____________________88 

5.4 Análise da expressão imunohistoquímica de mediadores a  

        partir da modulação farmacológica da cistite hemorrágica  

       induzida por ifosfamida______________________________________93 

6. DISCUSSÃO _____________________________________________________98 

7. CONCLUSÕES __________________________________________________113 

8. REFERÊNCIAS __________________________________________________114 

9. ANEXO I _______________________________________________________130 



 21

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Oxazafosforinas 

 

As oxazafosforinas são agentes citotóxicos alquilantes em cujo grupo se 

encontra drogas como a ciclofosfamida e a ifosfamida. Estes agentes são pró-drogas 

cujo metabolismo hepático produz substâncias eletrofílicas capazes de se ligar aos 

grupamentos nitrogenados dos ácidos desoxirrobonucléico (DNA) e ribonucléico 

(RNA), bem como a alguns elementos protéicos, corrompendo sua estrutura. Desta 

forma, estas drogas produzem ligações covalentes com moléculas e estruturas 

fundamentais para o metabolismo e a sobrevivência da célula, exercendo assim, 

seus efeitos citotóxicos de forma independente ao ciclo celular (CHABNER et al. 

2005). 

 

Figura 1 – Oxazafosforinas 

 

Classicamente usados para o tratamento anti-neoplásico, estes agentes são 

também usados para o tratamento de doenças inflamatórias como o Lúpus 

Eritematoso Sistêmico ou Esclerose Sistêmica (FERRARA et al. 1999). A 
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ciclofosfamida é a oxazafosforina mais utilizada na prática oncológica. Produz 

resposta clínica em tumores de mama (FISHER et al., 1997), ovário (MCGUIRE et al. 

1996), linfomas (CHAO et al., 1990), sendo também frequentemente utilizada em 

regimes de condicionamento para transplantes de medula óssea (SANTOS, et al., 

1971). 

 A ciclofosfamida não tem propriamente atividade citotóxica in vitro. O seu 

metabolismo via Citocromo P450 hepático leva à produção de metabólitos ativos 

(Figura 2). Um dos produtos da oxidação inicial da ciclofosfamida, a 4-hidroxi-

ciclofosfamida (4-OH-Cy), é capaz de atingir a circulação sistêmica e pode ser 

tautomerizado à aldofosfamida, que, por sua vez, após a perda espontânea da 

acroleína, transforma-se em mostarda de fosforamida, esta sim uma substância com 

grande potencial alquilante (COLVIN et al., 1976) e, portanto com grande efeito 

citotóxico. A 4-OH-Cy/ aldofosfamida por sua neutralidade é capaz de adentrar o 

meio intracelular para então se transformar na mostarda de fosforamida, metabólito 

ativo cuja polaridade molecular torna mais difícil o acesso em meio intracelular 

(GAMCSIK et al. 1993).  
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Figura 2 – Metabolismo da Ciclofosfamida  
ALDH – Aldeído Desidrogenase 
 

 

A presença de enzimas tipo aldeído desidrogenase (ALDH) em células 

tumorais promove a transformação da aldofosfamida em carboxifosfamida. Esta 

reação inativa o metabólito e promove resistência à atividade citotóxica da droga em 

tecidos com grande expressão enzimática (HILTON, 1984) dentre os quais se 

encontram as células progenitoras hematopoéticas (KASTAN et al., 1990), 

megacarióctos e células tronco do epitélio gastrintestinal (RUSSO et al., 1989). Este 

fato confere às oxazafosforinas a propriedade de exercer moderados efeitos tóxicos 



 24

sobre as células tronco e menos mucosite/ mielotoxicidade comparadas a outros 

agentes alquilantes. 

 A Ifosfamida é um isômero estrutural sintético da ciclofosfamida com 

importante papel na terapia sistêmica antineoplásica. Trata-se de uma droga com 

marcante atividade em sarcomas, neoplasias germinativas e tumores pediátricos.  

Em função da maior exposição de seus grupos cloro-etil (Figura 1), a Ifosfamida 

sofre maior inativação hepática do que a ciclofosfamida, sendo necessário o uso com 

doses superiores ao da ciclofosfamida. A oxidação dos grupos cloroetil da Ifosfamida 

produz também maiores quantidades de cloracetaldeído, provável responsável pelos 

mecanismos de nefrotoxicidade (PRATT et al., 1991) e neurotoxicidade (PRATT et 

al, 1986) associados à droga. 

As etapas do metabolismo da ifosfamida reservam analogia com as vias de 

processamento da ciclofosfamida. Igualmente, trata-se de uma pró-droga cujos 

metabólitos compreendem a mostarda de fosforamida como agente alquilante 

citotóxico e a acroleína como subproduto tóxico, entre outros, responsável pelo dano 

urotelial (HILL et al., 1973)  

 

 

.  
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Figura 3 – Metabolismo da Ifosfamida 

 

1.2. Cistite Hemorrágica 

 

A cistite hemorrágica (CH) é um efeito particularmente associado ao uso das 

oxazafosforinas. Ao contrário de outros efeitos adversos associados aos agentes 

anti-neoplásicos como a mucosite oral e intestinal ou a mielossupressão, a CH não 

deriva da ação citotóxica da droga anti-neoplásica. Trata-se de um processo 

inflamatório de intensidade variável causado pela eliminação renal de metabólitos 

tóxicos da ciclofosfamida e da ifosfamida (PHILLIPS et al., 1961) & (FORNI et al., 

1964). Dentre os metabólitos tóxicos das oxazafosforinas, destaca-se a acroleína 

como principal responsável pelo dano urotelial. 

 O quadro clínico da cistite hemorrágica pode variar desde o desconforto 

miccional transitório irritativo com aumento da freqüência urinária, disúria, urgência, 
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dor suprapúbica ou microhematúria até a franca hemorragia com risco de morte. 

Fibrose vesical, necrose e refluxo vesicoureteral também foram reportados 

(COGGINS et al 1960). A incidência inicialmente reportada de CH, antes da proteção 

hoje preconizada, a partir do uso de oxazafosforinas atingiu os 68% com mortalidade 

estimada em 4% dos casos (GRAY et al., 1986). Hoje, esta incidência é estimada em 

5% dos casos (LIMA et al., 2007) em função do uso de uroprotetores. 

 

1. 2. 1 Proteção contra cistite hemorrágica 

 

Com o intuito de selecionar um agente capaz de proteger os pacientes da CH 

induzida por oxazafosforinas, Brock e Colaboradores (1981) testaram diversos 

compostos com grupamentos tióis. Dentre as substâncias testadas o 2- 

mercaptoetano-sulfonato de sódio (MESNA) se transformou no agente terapêutico 

mais eficaz, sendo até hoje utilizado com essa indicação. 

 Dentre outros efeitos biológicos, o agente protetor vesical para a quimioterapia 

com oxazafosforinas deve ter baixo potencial para ação nas células neoplásicas; 

caso contrário, a substância pode antagonizar os efeitos citotóxicos antineoplásicos 

destas drogas. Neste aspecto, o MESNA possui propriedades muito interessantes. 

Por ser uma molécula altamente polarizada, incapaz de ultrapassar a membrana 

plasmática, o MESNA não entra nas células e seu uso clínico tem demonstrado que 

não interfere na eficácia terapêutica da ciclofosfamida ou da ifosfamida (BRYANT et 

al., 1980).  

Ao atingir a circulação sanguínea, o MESNA assume imediatamente a sua 

forma dimérica, o ditiodietanosulfonato de sódio (DiMESNA), através de pontes 
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dissulfeto entre as extremidades tióis. (Fig. 5) Esta reação ocorre provavelmente de 

maneira espontânea, catalizada por metais de transição disponíveis na circulação 

sanguínea, não estando, entretanto, descartada a participação enzimática.  

 

Figura 4 – Formação do Dimesna a partir de MESNA 

 

No entanto, o DIMESNA é quimicamente bem menos ativo do que o MESNA, 

sendo menos eficaz na neutralização dos metabólitos das oxazafosforinas. Este fato 

é bastante interessante uma vez que o efeito protetor em nível plasmático produziria 

um antagonismo aos efeitos farmacológicos da ciclofosfamida e da ifosfamida, pois  

sua eficácia depende das concentrações sistêmicas dos seus metabólitos ativos 

(SHAW et al., 1987). 

A alta hidrossolubilidade do MESNA e do DIMESNA favorece uma rápida 

depuração plasmática para o rim. Este fenômeno é bem demonstrado pela curta 

meia vida plasmática do MESNA (90 minutos). Esta rápida eliminação renal propicia 

que altas concentrações do uroprotetor sejam atingidas na urina. A presença de 

enzimas redutoras nos rins, dentre elas a tiotransferase e a glutationa redutase, 
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permite que na urina o dimesna seja novamente convertido em MESNA, favorecendo 

a neutralização da acroleína através da formação de um tioéter não tóxico. O uso do 

2- mercaptoetano-sulfonato de Sódio (MESNA), hoje preconizado para pacientes em 

tratamento com ifosfamida e ciclofosfamida, diminui a incidência de CH para 5% dos 

pacientes.  Entretanto, a despeito do uso do uroprotetor alterações cistoscópicas são 

observadas em dois terços dos pacientes (LIMA et al. 2007), dado relevante que não 

necessariamente indica que todos estes pacientes têm CH clínicamente importante, 

mas que mantem a CH como toxicidade relevante associada à quimioterapia anti-

neoplásica. 

 

1. 2. 2 Patogênese da Cistite Hemorrágica 

 

A acroleína tem sido estudada como principal responsável pela inflamação da 

mucosa vesical (COX, 1979). Utilizada industrialmente como herbicida, trata-se do 

mais reativo dos aldeídos α-β-insaturados, naturalmete encontrada em alimentos e 

como resíduo da combustão de materiais orgânicos; a acroleína é comum em 

diversos tipos de fumaça, inclusive na fumaça de cigarros (KEHRER et al., 2000). 

Em ambiente celular, é capaz de depletar rapidamente as 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 

atingidos nos pacientes em tratamento antineoplásico nos estudos de monitoração 

das concentrações urinárias de acroleína (TAKAMOTO et al.,  2004). Este dado 

fortalece a idéia de que o dano urotelial promovido pela acroleína não decorre 
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somente do seu efeito tóxico direto, mas também de outros efeitos biológicos que 

têm sido comprovados em ensaios experimentais com a cistite hemorrágica, 

pontencializadores e amplificadores do dano urotelial, envolvendo, sobretudo 

mediadores e efetores da resposta inflamatória. 

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

oxidativo são etapas do dano urotelial induzido por acroleína (KORKMAZ et al., 

2007). O efeito inibitório de agentes antioxidantes na CH experimental tem sido 

demonstrado. Vieira e colaboradores demonstraram 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).  Outros flavonóides como a 

quercetina e a 3-galato-epigalocatequina (OZCAN et al., 2005) têm efeitos 

uroprotetores em modelos de CH induzida por ciclofosfamida. O α-tocoferol 

(YILDRIM et al., 2004), o β- caroteno (SADIR et al., 2006) e a melatonina (SENER et 

al., 2004) são mais exemplos de substâncias anti-oxidantes capazes de prevenir o 

dano urotelial das oxazafosforinas. Outros agentes antioxidantes como a glutationa e 

a amifostina demonstraram claro efeito protetor em modelo de cistite hemorrágica 

induzida por ifosfamida sistêmica ou acroleína intravesical em camundongos. 

(BATISTA et al., 2007).  

 O envolvimento do Óxido Nítrico (NO) e das espécimes reativas de nitrogênio 

(ERN) também está bem caracterizado. LIMA e colaboradores (1994) foram os 

primeiros a descrever o envolvimento do NO em eventos que levam à CH. Os 

autores mostraram a inibição dose dependente por parte de inibidores da Óxido 

Nítrico Sintase (NOS), metil-ester L-NG-nitroarginina (L-NAME) e L-NG-nitroarginina 

(L-NOARG), da CH induzida por ciclofosfamida em camundongos através da 



 30

quantificação do peso vesical úmido e do extravasamento protéico. Os inibidores de 

NOS também reduziram significativamente o edema, hemorragia, descamação da 

mucosa e infiltrado neutrofílico nas bexigas de camundongos tratados com 

ciclofosfamida.  Posteriormente, a inibição específica da óxido nítrico sintase 

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

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

preponderante do NO na fisiopatologia da CH.  

O dano indireto causado pelo NO atrvés da formação de ERN tem sido outro 

mecanismo estudado na CH induzida por oxazafosforinas. Durante a agressão 

celular, a formação de concentrações equimolares de ERO (sobretudo o ânion 

superóxido O2¯) e NO tornam abundante a formação do peroxinitriro (ONOO¯). O 

ânion ONOO¯ encontra-se em equilíbrio dinâmico pH-dependente com o ácido 

peroxinitroso (ONOOH). A Homólise do ONOOH gera o altamente reativo radical 

hidroxila (OH•) que promove lesões moleculares e teciduais em larga escala 

(BECKMAN et al., 1996). Altas concentrações de ONOO¯ levam à oxidação e 

modificação definitiva de praticamente todos os tipos de macromoléculas. Entretanto, 

um dos principais sítios de dano celular induzido por ONOO¯ é um aumento nas 

quebras de fitas de DNA, que leva a ativação da poli (Adenosina Difosfato Ribose) 

polimerase (PARP), uma enzima de reparo do DNA (SCHRAUFSTATTER et al., 

1988). Quebras na fita de DNA levam à hiperativação da PARP que resulta na 

depleção da nicotinamida adenina dinucleutideo oxidada (NAD+) e de adenosina 

trifosfato (ATP) levando à morte celular por necrose (VIRAG et al., 2002). 

Confirmando a hipótese do envolvimento do ONOO¯, a sua detoxificação seletiva  

produzida por Ebseleno, sem uso de MESNA ou inibidores de iNOS, (KORKMAZ et 
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al., 2005) reduziu significativamente o dano urotelial induzido por Ciclofosfamida em 

magnitude similar à inibição da iNOS.   

As lesões do aparato macromolecular nas células epiteliais da bexiga têm, 

portanto, no estresse oxidativo e nas ERN dois mecanismos fundamentais. A 

correlação do dano com a quantificação dos níveis de malondialdeído (MDA), um 

indicador da peroxidação lipídica, está demonstrada. E a ação de anti-oxidantes e 

inibidores da iNOS, como a melatonina, também diminuem a detecção de MDA 

(TOPAL et al., 2005) possivelmente através da depuração de ONOO¯ e ERO em 

tecido vesical. 

Além dos seus claros 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 da célula, onde excercerá a ativação de 

genes envolvidos com a inflamação, necrose ou apoptose (LIU, 2005). Na cistite 

hemorrágica induzida por oxazafosforinas, a acroleína diretamente e citocinas como 

IL-1 e TNF e ERO podem levar a ativação de NFκB e a eventual potenciação da 

resposta inflamatória. 

Estudos do Laboratório de Farmacologia da Inflamação e do Câncer (LAFICA) 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) têm contribuído decisivamente no 

conhecimento dos mediadores inflamatórios da CH induzida por oxazafosforinas. 
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Lima e colaboradores (1994) revelaram evidâncias do envolvimento do fator ativador 

de plaquetas (PAF) no caminho NO/ L-Arginina uma vez que o inibidor BN 52021 

reduz a magnitude da cistite e a expressão de iNOS. O papel de TNFα e IL-1 na 

indução da CH foi inequivocamente demonstrado pela constatação de que anticorpos 

anti-TNF e anti-IL-1β promovem inibição significante da CH (GOMES et al, 1995) e 

de que a talidomida, inibidor farmacológico de TNFα, e a pentoxifilina, inibidor 

farmacológico de IL-1 e TNF, também inibem a CH de maneira significante (RIBEIRO 

et al., 2002) Outra via da  inflamação envolvida é a via da Ciclo-oxigenase-2 (COX-

2). Macedo e colaboradores demonstraram que o etoricoxibe inibe a CH induzida por 

ifosfamida, além de mostrar a diminuição da expressão de COX-2 por 

imunohistoquímica em bexigas de ratos pre-tratados com Ifosfamida (MACEDO et 

al., 2008).     
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Figura 5 – Visão Geral da resposta inflamatória na Cistite Hemorrágica induzida 

por Oxazafosforinas. (Adaptado de Korkmaz e colaboradores) 

.   

Desta forma, a lesão urotelial induzida por acroleína depende de diversas 

etapas de potenciação do seu dano via processo inflamatório. A geração de ERO e o 

conseqüente estresse oxidativo possivelmente leva a ativação de fatores de 

transcrição como o NFkB e o AP-1. Estes fatores promovem uma maior expressão 

de mediadores como o TNF e a IL-1 que estimulam a produção de mais fatores de 

transcrição e induzem a expressão de iNOS e COX-2. O NO produzido promove, por 

sua vez, lesão direta por meio de ERN e indireta pela possível ativação do sistema 

PARP, capaz de induzir necrose nas células uroteliais que, uma vez lisadas, ao 
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liberarem o seu conteúdo ao meio intersticial, levam à propagação do estímulo 

inflamatório. As prostaglandinas produzidas pela COX-2 aumentam a gama de 

fenômenos inflamatórios com o aumento da permeabilidade vascular e infiltração 

leucocitária. 

 

1.3. Pentraxinas  

 

As Pentraxinas fazem parte de uma superfamília de proteínas componentes 

do braço humoral da resposta imune inata (GARLANDA et al., 2005)  (BOTTAZZI et 

al., 2006). Compreendem juntamente com as ficolinas (ENDO et al., 2007) e  as 

colectinas (WRIGHT, 2005), proteína do surfactante A ( SP-A e SP-D) os receptores 

de reconhecimento de padrão (PRR) um grupo de proteínas filogeneticamente 

conservado desde os aracnídeos até os mamíferos que se caracteriza pela presença 

na sua extremidade carboxílica de um domínio característico com 200 aminoácidos 

(GEWURZ et al., 1995). As pentraxinas interagem uma vasta gama de patógenos 

exógenos de forma espécie- específica e têm propriedades biológicas de proteínas 

de fase aguda. 

 A proteína C Reativa (PCR) e o componente Amilóide P sérico (SAP) são 

protótipos de pentraxinas de cadeia curta. São predominantemente produzidas no 

fígado em resposta a sinais inflamatórios, sobretudo a Interleucina 6 (IL-6). Entre as 

pentraxinas de cadeia longa, alguns genes e proteínas foram recentemente 

identificados, a apexina de espermatozóide do cobaio (REID et al., 1994), a 

pentraxina neuronal 1 (NPTX1) (OMEIS et al., 1996) e 2 (NPTX2) (HSU et al.,1995)  
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e o receptor de pentraxina neuronal (NPR), molécula transmembrana em neurônios 

(DODDS et al., 1997). 

.  

1.3.1 Pentraxina 3 

 

A Pentraxina 3 (PTX3) é, sem dúvida, a mais conhecida e estudada do grupo 

das pentraxinas de cadeia longa. O gene PTX3 foi identificado independentemente 

por Lee e colaboradores (1990) através da hibridização subtrativa de uma biblioteca 

de cDNA construída a partir de fibroblastos humanos induzidos por TNF-α e, 

posteriormente, por Breviario e colaboradores (1992) em células endoteliais 

humanas derivadas de cordão umbilical tratadas com IL-1β. 

 A PTX3 é uma proteína com 45 kDa que se organiza em multímeros de alto 

peso molecular através de pontes dissulfeto entre suas cadeias (BOTTAZZI et al., 

1997). Ao contrário das pentraxinas clássicas de cadeia curta, como a PCR cuja 

seqüência diverge entre mamíferos como o camundongo e o homem, a PTX3 tem 

sua seqüência altamente conservada na evolução. O gene PTX3 humano 

(BREVIARIO et al., 1992) e murino (LEE et al., 1993) estão localizados em uma 

região sintênica no cromossomo 3 (q24-28) e as proteínas codificadas por eles são 

altamente conservadas: ambas têm 381 aminoácidos e compartilham 82% de aa 

idênticos e 92% de aa conservados. Por isso, os estudos com PTX3 tem sido 

voltados para uma abordagem estrutural (BOTTAZZI et al., 1997) e ensaios com 

camundongos modificados geneticamente (DIAS et al., 2001) de forma que se pôde 

identificar inúmeras propriedades não redundantes desta pentraxina no caminho 
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entre as respostas imune e inflamatória, na constituição da matriz extracelular e na 

fertilidade feminina. 

 

   1.3.2 PTX3 – Ligantes,  

 

Na comparação com outras pentraxinas, as múltiplas funções desempenhadas 

por PTX3 tem, em parte, explicação na sua propriedade de interagir com diversos 

ligantes.  Em comum com as pentraxinas de cadeia curta, o primeiro ligante bem 

caracterizado de PTX3 foi C1q (NAUTA et al., 2003). Estes dados, no entanto, 

indicam que PTX3, possivelmente em virtude de sua organização multimérica, possui 

a capacidade de interagir com C1q tanto em sua fase agregada, quando promove a 

precipitação de C3 e C4 com a conseqüente ativação clássica da cascata do 

complemento, quanto em sua fase solúvel, quando, ao contrário, promove a inibição 

de sítios de ativação de C1q, portanto diminuindo a ativação do complemento. 

Posteriormente, foi demonstrado que o grau de glicosilação da molécula de PTX3 

modula a interação da pentraxina com C1q. Uma vez deglicosilada, a molécula 

mostra uma maior afinidade por C1q promovendo uma maior ativação do 

complemento com o conseqüente consumo de C3 e C4 (INFORZATO et al., 2006).  

 Células em apoptose são outros ligantes conhecidos de PTX3. À semelhança 

do que ocorre com pentraxinas de cadeia curta (PCR e SAP), a ligação com PTX3 

impede a fagocitose de células apoptóticas pelas células dentríticas (ROVERE et al., 

2000). Especula-se que um sítio de ligação seja comum às pentraxinas, podendo 

fazer parte o complexo de histonas e ribonucleoproteínas que se redistribuem para a 

membrana plasmática em fases tardias do processo apoptótico (PEPYS et al., 1994). 
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 Esta propriedade, aliada à capacidade de PTX3 de interferir na maturação de 

células dentríticas e sua produção de citocinas, confere a PTX3 a dupla capacidade 

de simultaneamene aumentar e amplificar o potencial de resposta aos estímulos 

inflamatórios e inibir o reconhecimento de epítopos antigênicos próprios e sua 

eventual apresentação às células CD8+ com o potencial dano promovido a partir de 

respostas auto-imunes. 

 Dentre os ligantes conhecidos para PTX3 estão fatores de crescimento como 

o Fator de Crescimento de Fibroblastos tipo 2 (FGF2) (RUSNATI et al., 2004). A 

interação de PTX-3 com FGF2 leva à inibição das funções do fator de crescimento 

com conseqüente ação anti-proliferativa e anti-angiogênica. Também está 

caracterizada a ação promovida por FGF2 nas células musculares lisas vasculares 

em placas ateromatosas e lesões tipo re-estenose, de forma que a hiperexpressão 

em células musculares lisas vasculares transduzidas com o gene PTX3 leva à 

diminuição da hiperplasia da intima causado por injúria arterial in vivo (CAMOZZI et 

al., 2005).  

Componentes da matriz extracelular também foram caracterizados como alvo 

da interação com PTX3. Camundongos fêmea nocauteadas para PTX3 tem sua 

infertilidade revertida quando o oócito é colocado em meio com PTX3. A proteína do 

gene 6 estimulado por TNF (TSG-6) promove a estabilização da matriz rica em ácido 

hialurônico de maneira dependente da presença da pentraxina. Os dados mostram 

que PTX3 parece exercer papel na organização estrutural das propriedades da 

matriz extracelular de maneira a preservar a funcionalidade da matriz no cumulus 

oophorus (SALUSTRI et al., 2004) Neste tecido, a expressão de PTX3 está 

temporalmente associada à fase pré-ovulatória e se dá pela estimulação do cumulus 
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por hormônios ovulatórios como o Hormônio Folículo Estimulante (FSH) ou a 

Gonadotrofina Coriônica  (CG) ou fatores solúveis derivados do oócito em particular 

um membro da família do Fator de Crescimento Tumoral β (TGF- β), conhecido como 

Fator de diferenciação do crescimento-9 (GDF-9) (VARANI et al., 2002). Além do 

papel na funcionalidade do oócito, Tranguch e colaboradores (TRANGUCH et al., 

2007) também demonstraram a expressão de PTX3 no útero de fêmeas fertilizadas 

durante o período da pré-implantação e que o processo de implantação e 

decidualização encontra-se comprometido em fêmeas PTX3 deficientes.  

 

1.3.3 PTX3 – Produção e Regulação 

 

Ao contrário das pentraxinas de cadeia curta (PCR e SAP), de clássica 

produção hepática sob estímulo da interleucina-6 (IL-6), diversos tipos celulares tem 

sido caracterizados como capazes de produzir PTX3. A regulação da expressão do 

gene de PTX3 parece estar condicionada ao estímulo de mediadores de substâncias 

exógenas. Estudos com células in vitro demonstram que a exposição a mediadores 

inflamatórios como TNFα e IL-1β (BREVIARIO et al., 1992), resíduos microbianos 

como LPS, lipoarabinomanana (GARLANDA et al., 2002), proteína A da membrana 

externa (OmpA) de enterobactérias (JEANNIN et al., 2005) e outros agonistas para 

família de receptores do tipo toll-like  (TLR) induzem a produção de PTX3 (DINIZ et 

al., 2004) (BOZZA et al. 2006).  

Os tipos célulares que sintetizam PTX3 incluem células endoteliais (LEE et al., 

1990), células dendríticas de linhagem mielóide (DONI et al., 2003), adipócitos 

(ABDERRAHIM-FERKOUNE et al., 2003) fibroblastos (GOODMAN et al., 2000), 
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células musculares lisas (KLOUCHE et al., 2004), células sinoviais e condrócitos, 

além de células epiteliais do rim (NAUTA et al., 2005) e dos alvéolos pulmonares 

(DOS SANTOS et al., 2007).  

Entre os ligantes conhecidos para PTX3 estão diversos patógenos virais, 

bactérias e fungos. PTX3 reconhece o citomegalovirus humano e murino, assim 

como vírus Influenza dos subtipos H3N2 e H1N1 (BOZZA et al., 2006), liga-se a 

conídeas de Aspergillus fumigatus (GARLANDA et al., 2002 a Paracoccidioides 

brasiliensis e ao zymosan, componente da parede de S. cerevisae (DINIZ et al., 

2004) e entre as bactérias se conhece a interação com Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae, 

Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitides (JEANNIN et al., 2005). Em 

modelos de infecção bacteriana o papel de reconhecimento e opsonização de PTX3 

é confirmado na infecção por alguns germes e parece ser irrelevante em outros. Os 

resultados sugerem que a ausência de PTX3 não causa uma deficiência 

generalizada na resistência à maioria das infecções microbianas, e que PTX3 está 

envolvido no reconhecimento e defesa contra agentes específicos. 

Um papel importante de PTX3 no processo de resistência inata contra alguns 

microorganismos está bem definido. Macrófagos de camundongos transgênicos que 

expressam n íveis aumentados de PTX3 exibem maior atividade fagocítica para 

zymosan e Paracoccidioides brasiliensis (DINIZ et al., 2004), enquanto macrófagos e 

polimorfonucleares de camundongos nocauteados para PTX3 exibem fagocitose 

deficiente para conídeas de Aspergillus fumigatus (GARLANDA et al., 2002). Estes 

dados fortalecem a hipótese da existência de um receptor solúvel ou expresso na 

membrana celular de linhagem monocítica para PTX3, assim como a cinética de 
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saturação específica e dose-dependente da ligação de PTX3 com a superfície de 

macrófagos murinos e monócitos e células dendríticas humanas corrobora esta 

hipótese.  

Além da resposta regulada pela sua expressão gênica, cuja produção 

demanda, no mínimo algumas horas, parece haver um mecanismo de resposta 

rápida a partir de PTX-3 armazenado em neutrófilos. Armazenado em grânulos 

específicos, o PTX3 é liberado mediante o reconhecimento de micróbios e sinais 

inflamatórios, de maneira que os polimorfonucleares servem como reservatório para 

esta molécula com importante função na resposta humoral imune inata e na 

opsonização, o que permite a diminuição da janela de tempo demandada pela 

expressão do gene PTX3 (JAILON et al., 2007).  

Entre as citocinas, o Inteferon γ (IFN- γ) e a Interleucina-10 (IL-10) exercem 

influências opostas sobre a expressão de PTX3. O IFN- γ inibe a produção de PTX3 

induzida por LPS em diversos contextos (POLENTARUTTI et al., 1998), enquanto  

IL-10 promove a expressão de PTX3 em monócitos e células dendríticas além de ter 

efeito sinérgico na estimulação de PTX3 por IL-1 e LPS, além de outros agonistas 

TLR (PERRIER et al., 2004). Desta forma, faz sentido enxergar um papel para PTX-3 

no contexto da fase resolutiva do processo inflamatório. Além de ter o seu conhecido 

papel na organização da matriz extracelular, a expressão de PTX-3 em fibroblastos e 

células dendríticas após o estímulo por IL-10 aponta para uma função na deposição 

da matriz, reparo e remodelamento (MANTOVANI et al., 2004).  

Outro mecanismo capaz de induzir a expressão de PTX-3 in vitro e in vivo é o 

estímulo inflamatório incluindo as Lipoproteínas de Baixa Densidade Oxidadas (ox-

LDL’s). Células do endotélio vascular e fibras musculares lisas o fazem no contexto 
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das placas ateromatosas humanas (ROLPH et al., 2002). Este processo justifica a 

recente correlação entre os níveis de LDL plasmáticos e a expressão de RNA 

mensageiro (RNAm) para PTX3 em tecido adiposo e leucócitos (BOSUTTI et al., 

2007). A exploração deste fenômeno levou também à recente caracterização, em 

estudos clínicos randomizados, do ensaio quantitativo de PTX3 plasmático como 

marcador de risco para doença arterial coronariana sintomática (INOUE et al., 2007) 

e para eventos coronarianos pós-interposição de stents por angiografia percutânea 

transluminal (KOTOOKA et al., 2007) e como fator prognóstico independente no 

infarto agudo do miocárdio (LATINI et al., 2004). 

Entretanto, em modelos de resposta inflamatória in vivo, PTX3 parece ter um 

papel menos previsível. Camundongos que hiperexpressam a pentraxina apresentam 

maior sobrevida e melhor resposta em modelo de endotoxemia e infecção 

polimicrobiana por ligadura e perfuração cecal com maior infiltrado neutrofílico e 

produção superior de NO (DIAS et al., 2001). Porém, em modelo de lesão por 

isquemia-reperfusão, animais transgênicos com expressão aumentada de PTX3 

apresentaram uma resposta inflamatória exacerbada além de maior mortalidade 

como conseqüência de maior produção de TNF e outros mediadores (SOUZA et al., 

2002). Em modelo de infecção pulmonar por Klebsiella pneumoniae (SOARES et al., 

2006), animais com expressão aumentada de PTX3 apresentaram resposta variável 

a depender da magnitude do inóculo. Com uma quantidade menor de bactérias 

inoculadas por via traqueal, os camundongos transgênicos para PTX3 produziram 

maior infiltrado inflamatório com maior produção de TNF e menor letalidade. No 

entanto ao se aumentar a carga de bactérias, os animais passaram a apresentar 

menor eficiência na migração de neutrófilos, menor produção de TNF e maior 



 42

mortalidade, sugerindo um papel ambíguo para PTX3 na resposta à infecção por K. 

pneumoniae. Este último estudo também identificou uma produção exacerbada de 

NO e sugeriu ser esta a causa da possível inibição de migração de neutrófilos.  

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A cistite hemorrágica induzida por oxazafosforinas, apesar do uso preventivo 

de rotina do MESNA, continua a ser um efeito adverso não desprezível clinicamente. 

A compreensão dos mecanismos de amplificação e controle da resposta inflamatória 

induzida pela acroleína oferece conhecimento fundamental para a melhor abordagem 

terapêutica e, sobretudo preventiva deste fenômeno. O envolvimento de mecanismos 

associados ao estímulo de mediadores como PAF, IL-1 e TNF, bem como a 

expressão de COX e iNOS, sugere a presença de uma complexa rede de interação 

fisiopatológica entre diversos elementos celulares, citocinas e fatores de transcrição. 

A função da pentraxina de cadeia longa PTX3 como proteína de 

reconhecimento e opsonização em diversos modelos de infecções microbianas está 

bem definida. Seu papel como elemento de maturação da matriz extracelular em 

oócitos maduros e a infertilidade decorrente de sua subtração está demonstrada de 

maneira inequívoca. Em modelos de resposta inflamatória in vivo, o envolvimento de 

PTX3 compreende mecanismos associados à ativação de TLR como a expressão de 

IL-1 e TNF, além da ativação do complemento, regulando a resposta inflamatória e 

suas consequências. 

Por todos estes aspectos, o envolvimento de PTX3 na resposta inflamatória 

encontrada em modelo murino de cistite hemorrágica induzida por Oxazafosforinas 
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parece bastante provável. Desde a sua descrição, o gene responsável pela 

expressão de PTX3 está associado ao estímulo mediado por TNF-α, sendo bastante 

comum a correlação entre os dois mediadores em modelos de inflamação inata a 

partir do recrutamento de TLR. Especificamente na CH induzida por Ifosfamida, 

conforme demonstrado por Ribeiro e colaboradores (RIBEIRO et al., 2002),  TNF-α 

parece ter uma ação preponderante e a possível atuação de PTX3, portanto, deve 

ser estudada. 

A elucidação do envolvimento de PTX3 na cistite hemorrágica induzida por 

ifosfamida acrescentaria conhecimento substancial na compreensão deste efeito 

tóxico associado aos aqentes anti-neoplásicos de sua classe, bem como contribuiria 

de maneira eloqüente na investigação dos complexos mecanismos de atuação da 

pentraxina de cadeia longa em modelo de resposta inflamatória in vivo, uma vez que 

as ações de PTX3 desafiam a compreensão de sua interação com a gama de 

mediadores envolvidos.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desta dissertação é estabelecer o possível envolvimento  de 

PTX3 na patogênese da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida em modelo 

murino. 

Como objetivos específicos espera-se: 

1 – Determinar que tipos celulares possuem a capacidade de sintetizar PTX3 

no microambiente vesical. 
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 2 – Descrever a correlação de PTX3 com mediadores envolvidos na CH 

induzida por ifosfamida, através da expressão protéica e de RNAm.  

3 – Determinar os efeitos da modulação farmacológica da CH sobre a 

expressão fenotípica de PTX3, TNFα, IL-1β e iNOS buscando identificar a correlação 

temporal entre as diversas etapas da fisiopatologia da CH induzida por Ifosfamida.   

 

4  MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 Drogas e reagentes 

 Ifosfamida - Holoxane® (ASTA Médica)  

Frasco ampola com 1g  para 25 mL de água destilada. A dose utilizada variou 

entre 200 mg/kg e 800 mg/kg com volume variável entre 0,15 ml e 0,6 ml de acordo 

com o peso do animal. 

Talidomida – Talidomida (FUNED)  

Comprimidos de 100 mg macerados e diluídos com DMSO 2%. Dose de 45 

mg/kg intraperitoneal com volume final aproximado de 0,3 ml por animal 

Pentoxifilina – Trental® (Sanofi Aventis) 

Ampola com 5 ml e 20 mg/ml da droga.  Dose utilizada de 200 mg/ml com 

volume final de aproximadamente 0,3 ml. 

Amifostina –  Ethyol® (Schering)  

Frasco Ampola com 10 ml e 500 mg/ ml da droga. Dose utilizada de 100 

mg/kg  e diluição para volume final de aproximadamente 0,3 ml por animal 

Aminoguanidina – Bicarbonato de Aminoguanidina (SIGMA)  
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Diluição em água destilada com dose de 50mg/ kg. Aplicação subcutânea de 

volume aproximado de 0,1ml da diluição. Em razão da instabilidade da solução, foi 

preconizada nova homogenização a cada animal injetado 

MESNA - MITEXAN® (ASTA Médica) 

Ampolas com 2 ml e 100 mg por ml. Aplicação intraperitoneal de 

aproximadamente 0,12 ml da droga em cada dose, sendo preconizadas dose (total 

de 3 doses: pré-IFO, 4 horas pós –IFO e 8 horas pós-IFO) 

 

4.2 Camundongos:  

 

Foram utilizados camundongos C57/Bl-6 machos pesando entre 20 e 35g 

provenientes do biotério setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 

UFC.  

Também foram utilizados animais transgênicos para PTX3 gerados e 

caracterizados por Dias e colaboradores (DIAS et al., 2001) gentilmente cedidos pela 

professora Dra. Adriana Abalen M Dias provenientes do Biotério da Fundação 

Antônio Prudente (FAP) em São Paulo. Estes animais foram gerados no background 

CD1 e carregam duas (PTX3 Tg2) cópias extras do transgene sob controle do 

próprio promotor de PTX3. Utilizou-se nos ensaios os animais em heterozigose e 

como controles animais WT da linhagem CD1. 

Além destes, foram utilizados animais nocauteados para o gene PTX3 (PTX3 

KO) gerados e caracterizados por Varani e colaboradores (VARANI et al., 2002) 

provenientes do biotério da FAP, que nos foram gentilmente cedidos pelo Dr. Martin 

Matzuk da Baylor College of Medicine (Houston, Texas) e pela Dra. Adriana Abalen 



 46

M. Dias da FAP. Os animais foram obtidos pela deleção, por recombinação 

homóloga, dos éxons 1 e 2 do gene Ptx3. Os camundongos PTX3KO apresentam 

background genético misto de C57BL/6 e 129/SvEv. Os animais WT também de 

background misto foram usados como controle.  

Em ambos os casos, utilizou-se camundongos machos e fêmeas pesando 

entre 20 e 35 g apresentando entre 6 e 10 semanas de idade, mantidos em uma sala 

limpa, em micro-isoladores e sob regime de 12 horas de luz, no biotério da Fundação 

Antônio Prudente e recebendo água acidificada e ração autoclavadas ad libitum. Os 

procedimentos experimentais adotados foram aprovados pelo comitê de Ética no uso 

de animais da Fundação Antônio Prudente em São Paulo. 

  

4.3 Cistite hemorrágica:  

 

Os camundongos receberam doses variáveis de Ifosfamida (Holoxane®) 

(entre 200 mg/kg e 800mg/kg) ou salina por via intra-peritoneal para depois 

permanecerem por tempos de 3 horas, 6 horas ou 12 horas em regime de privação 

de água. Após eutanásia pelo método de deslocamento cervical, os animais tiveram 

o abdome aberto para a dissecção da bexiga urinária.  
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4.4 Avaliação morfológica da lesão tecidual 

 

As bexigas, após dissecadas e esvaziadas por cuidadosa experssão mecânica 

do seu conteúdo, foram pesadas em placa de Peyer em balança analítica de 

precisão. Os pesos vesicais úmidos (PVU) foram anotados individualmente para 

posterior comparação entre os grupos. 

 

Figura 6 – Detalhe da dissecção da bexiga em camundongo 

4.4.1 Escores Macroscópicos: 

Após pesadas, as bexigas foram avaliadas pelo próprio pesquisador que atribuiu 

escores de edema e hemorragia que variam de 0 a 3+, conforme estabelecido por 

Gray e colaboradores (GRAY et al., 1986).  

Edema   

Severo        (3+)   Edema nas paredes internas e externas da bexiga   
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Moderado   (2+) Edema restrito as paredes internas da bexiga    

Leve            (1+) Edema mínimo     

Ausente        (0) Sem edema   

Hemorragia 

Severo        (3+)   Presença de coágulo intravesical   

Moderado   (2+) Hematomas na parede vesical   

Leve            (1+) Telangiectasias na parede vesical     

Ausente        (0) Sem Hemorragia   
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  Figura 7 – Aspecto macroscópico das bexigas. Em A observa-se 

bexiga após dissecção com cistite leve, sendo atribuídos escores 

macrosópicos 1 para hemorragia e 0 para edema. Em B nota-se a maior 

intensidade da cistite em bexiga ainda em sítio anatômico (escore 2 para 

hemorragia e 3 para edema). Em C pode-se observar o aspecto macroscópico 

normal (escore 0 para edema e hemorragia) de bexiga repleta de urina em sítio 

anatômico. 
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4.4.2 Escore Microscópico 

 

Após a avaliação macroscópica, conservação em formalina, desidratação 

alcoólica e a posterior inclusão em parafina, foram preparadas lâminas das bexigas 

indviduais coradas pelo método Hematoxilina- Eosina (H-E), para análise 

histomorfométrica com cortes de espessura de 4 µm . O grau de lesão vesical 

promovida foi modificado no LAFICA a partir das observações de Gray e 

colaboradores de modo a permitir maior precisão diagnóstica entre os diferentes 

graus de lesão. Para este fim, foram analisados 4 critérios: Descamação, Edema, 

Hemorragia e  Infiltrado inflamatório ; com pontuação entre 0 para ausência de lesão, 

1 para lesão leve e  2 para lesão severa. Desta forma a bexiga sem lesão visível 

ganha escore 0 e a bexiga com máxima lesão ganha escore 8 (ANEXO I). A análise 

microscópica foi realizada de maneira cega, de forma que o analista não conhecio a 

que grupo pertencia o animal. 
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Figura 8 – Aspecto Microscópico (x 100 ) de bexiga sem cistite. Pode-se 

perceber a ausência de descamação e a integridade do epitélio vesical com 

distância mínima para a camada muscular. Escore 0 (0000) 

 

Figura 9 – Aspecto microscópico de bexiga com cistite moderada. Nota-se o 

importante edema que distancia a camada muscular da mucosa com congestão 

vascular e infiltrado inflamatório, porém com descamação ausente do epitélio e 

mínima hemorragia. Escore 5 (0212) 
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4.5 Análise da expressão gênica de citocinas e mediadores:  

 

4.5.1  Extração de RNA 

 

Os RNAs foram extraídos pelo método Trizol® seguindo as instruções do 

fabricante.  

A quantificação do RNA extraído e a estimativa do grau de contaminação por 

proteínas e sal foi feito por espectrofotometria nas absorbâncias de 260, 280 e 230 

nm, respectivamente. A qualidade do RNA obtido foi verificada através do 

fracionamento eletroforético de 1µg de RNA de cada uma das amostras em gel de 

agarose 1%. Foram considerados de boa qualidade RNAs que apresentavam as 

bandas correspondentes aos RNAs ribossomais 28 e 18S, e nos quais a intensidade 

da banda 28S era maior ou igual à da banda 18S.  

 

4.5.2 Síntese de cDNA 

 

Alíquotas de 2 µg do RNA total foram misturadas a 1µl de iniciadores de oligo 

dT (0,5µg/ul) e H20 DEPC q.s.p. 5µl sendo incubados a 70ºC por 10min e em 

seguida mantidos no gelo. Em seguida, foram adicionados à reação 4,3µl de H20 

DEPC, 4,0µl de tampão Improm 5X, 3,2µl de MgCl2 (25mM), 2,0µl de dNTP mix 

(10mM), 0,5µl de RNasin (40U/µl) e 1,0µl da enzima Improm RT. O cDNA obtido 

(20µl) foi utilizado como molde em reações de PCR a fim de verificar sua integridade. 

Para tanto, foi realizada uma PCR usando como molde 1µl do cDNA, com iniciadores 
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para o gene HPRT. As reações, em volume total de 25µl, foram feitas sob as 

seguintes condições: 2,5µl de PCR Buffer (10X); 0,75µl de MgCl2 (50mM); 0,25µl de 

dNTP mix (25mM); 0,125µl da enzima Taq polimerase (GIBCO 5U/µl); 1µl de cada 

iniciador (10pmol/µl) (“Foward” TTGTGGAAGGGCTCATGACCA / “Reverse” 

CGTATTCATTGTCATACCAGG); 1µl de cDNA; H2O tratada com DEPC q.s.p 25 µl. 

Os parâmetros utilizados para as reações de PCR foram: 950C/5min -1 ciclo; 

950C/30s, 550C/45s, 720C/1 min – 35 ciclos; 720C/10 min –1 ciclo. 

O produto amplificado das reações foi fracionado por eletroforese em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídio. 

 

4.5.3 Real Time PCR 

 

Para quantificação do produto gerado durante as reações de Real Time PCR 

foi utilizado o corante SYBR® Green Dye (Applied Biosystems). As reações foram 

realizadas em volume final de 20µl, utilizando 5µl de cDNA diluído 50 vezes a partir 

do volume final da síntese de cDNA (~10ng), 5µl de iniciadores com concentração 

variando entre 0,4 e 1,6 µM, de acordo com o gene, e 10µl de 2X Master Mix SYBR® 

Green (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em termociclador ABI 

Prism® 7300 Sequence Detection System (Applied Biosystems) nas seguintes 

condições: 50oC por 2min, 95oC por 10min, e 40 ciclos de 95oC por 15 seg e 60oC 

por 1min. No final da reação, a especificidade da reação foi avaliada através da 

curva de dissociação do produto amplificado e, quando necessário, através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida corado com prata do produto amplificado. Os 

iniciadores foram desenhados com auxílio do programa Primer Express (Applied 
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Biosystems) seguindo os seguintes parâmetros: localização em éxons diferentes 

(para evitar a amplificação de possíveis contaminantes do DNA genômico) de 

preferência na região 3’ do gene; especificidade (para evitar a amplificação de 

pseudogenes ou de genes relacionados); tamanho do amplicon entre 50 e 150 pares 

de bases; conteúdo C/G entre 30 a 80%; temperatura de desnaturação entre 58 e 

60ºC; não mais de duas bases C e/ou G na composição da extremidade 3’; a mesma 

eficiência de amplificação para cada par de iniciador desenhado. Todas as reações 

foram realizadas em duplicata e foram consideradas aceitáveis reações cujo desvio 

padrão entre as duplicatas foi menor que 0,5. A média dos valores de Ct das 

duplicatas foi considerada para o cálculo da expressão diferencial. Como 

normalizador das quantidades de cDNA molde, foi amplificado, de todas as 

amostras, o transcrito do gene de expressão constitutiva HPRT (hipoxantina guanina 

fosforibosil transferase) (“foward” TGGATATGCCCTTGACTATAATGAGT, “reverse” 

GGCTTTTCCAGTTTCACTAATGACA).  

O cálculo da expressão diferencial relativa (razão de expressão) foi feito 

segundo PFAFFL (2001) utilizando a fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 As análises estatísticas dos resultados obtidos foram feitas pelo método de 

Mann Whitney através do software SPSS vs 13.0. 

razão =
Ef gene alvo

(Ct alvo controle – Ct alvo tratado)

Ef controle endógeno
(Ct endógeno controle – Ct endógeno  tratado)

razão =
Ef gene alvo

(Ct alvo controle – Ct alvo tratado)

Ef controle endógeno
(Ct endógeno controle – Ct endógeno  tratado)
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Gene Nº de acesso  Iniciadores Amplicon 
mRNA(pb) 

Amplicon 
DNA 

genômico 
(pb) 

GAPDH NM_ 
001001303 Fw GGGCTGGCATTGCTCTCA 72 182 

  Rv TGCTGTAGCCGTATTCATTGTCA   
HPRT1 NM_013556       Fw TGGATATGCCCTTGACTATAATGAGT 76 743 
  Rv GGCTTTTCCAGTTTCACTAATGACA   
PTX3 NM_008987 Fw GGACAACGAAATAGACAATGGACTT 109 567 
  Rv CGAGTTCTCCAGCATGATGAAC   
IL-1β NM_008361 Fw TCCACCTCAATGGACAGAATATCA 67 1216 
  Rv GGTTCTCCTTGTACAAAGCTCATG   
TNF-α NM_013693       Fw CCACGCTCTTCTGTCTACTGAACTT 78 594 
  Rv TGAGAGGGAGGCCATTTGG   
iNOS NM_010927 Fw GCTGCCCGGCAAACC 55 820 
  Rv GGCCAGCTGCTTTTGCA   

 
Tabela 1 - Seqüência dos iniciadores desenhados para avaliação da expressão 

gênica na bexiga por RT-PCR  

 
 
 
4.6 Análise da marcação de mediadores e citocinas por imunohistoquímica 

 

A porção da bexiga encaminhada para a inclusão em parafina teve como 

objetivo o estudo da marcação de mediadores pelo método imunohistoquímico. O 

protocolo utilizado incluiu a realização de cortes com 4 µm de espessura em lâminas 

específicas para o posterior processamento. 

O processo de desparafinização incluiu o aquecimento prévio em estufa por 3 

horas a 60º C como a posterior imersão em solução de Xilol também aquecido 

durante o mesmo período por 10 minutos, seguido de imersão em Xilol a temperatura 

ambiente e hidratação em soluções alcoólicas sucessivas. Após lavagem com água 

corrente destilada, as lâminas foram imersas em tampão Citrato (ph= 6.0) (diluído em 
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volume 1:10) para aquecimento posterior por 15 minutos em microondas (potência 

máxima) para recuperação antigênica. A inativação da peroxidase endógena foi feita 

em seguida com peróxido de hidrogênio a 3 % (volume) por 15 minutos. Neste 

momento o bloqueio antigênico inespecífico foi realizado com soro bloqueador 

espécifico de acordo com as instruções do fabricante (ABC Staining System da 

Santa Cruz Biotechnology®). O anticorpo primário em diluição específica em 

albumina bovina 5% (rato para PTX3, cabra para TNF e coelho para IL-1 e iNOS) é 

em seguida utilizado em banho de 12 horas. A lâmina de controle negativo recebe 

apenas BSA 5% sem o anticorpo primário.  

Após a incubação com o anticorpo primário as lâminas foram lavadas em PBS 

para amplificação com o anticorpo secundário, incluindo o controle, com diluição 

específica. Depois de 30 minutos em imersão com o secundário, as lâminas são 

lavadas novamente em PBS e tratadas com o complexo avidina biotina peroxidase 

para a detecção da imunoreação e a posterior coloração com diaminobenzidina 

(DAB). Como contra-coloração, as lâminas são depois imersas em hematoxilina de 

Mayer filtrada, para em seguida serem desidratadas analisadas.   

 

 Primário Secundário 

TNFα 1:200  1:200 (anti-cabra) 
IL-1β 1:200 1:200 (anti-coelho) 
PTX3 1:200 1:200 (anti-rato) 
iNOS 1:400 1:200 (anti-coelho) 

 

Tabela 2 – Anticorpos utilizados nos ensaios imunohistoquímicos e 

respectivas diluições 
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4.7 Desenho experimental 

 

As análises basearam-se em 4 experimentos: 

 

4.7.1 Avaliação da expressão de RNAm de PTX-3 e IL-1β por Q-PCR em 

animais com CH hemorrágica. 

 Dois grupos de camundongos C57/Bl6 foram utilizados. O primeiro (n= 9) recebeu 

Ifosfamida 400mg/kg intrapeitoneal, enquanto o segundo (n= 7) recebeu solução 

salina em volume equivalente.  Após 12 horas de restrição hídrica, os animais foram 

sacrificados para a dissecção da bexiga, sua pesagem e determinação de escore 

macroscópico. As bexigas foram armazenadas em RNALater (AMBION ®) conforme 

descrito no item anterior , para o subsequente processamento, extração de RNA, 

com Q-PCR subseqüente para PTX3 e Interleucina -1β. 

 

 

Figura 10 – Camundongos C57 /BL6 em dois grupos para posterior sacrifício 

após 12 horas de restrição hídrica. Um grupo de 9 animais foi sacrificado após 12 
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horas do tratamento com ifosfamida e um grupo controle com 7 animais, após o 

tratamento com solução salina. Animais de ambos os grupos tiveram a mensuração 

do PVU e dos escores macroscópicos de edema e hemorragia além do 

processamento para Q-PCR de RNAm de PTX-3 e IL-1β. 

 

4.7.2. Padronização do modelo de cistite nas linhagens CD1 e C57BL/6-

129/SvEv e  programação da dose a ser utilizada em animais transgênicos e 

nocauteados para PTX3. 

 

Diante da inexistência de dados na literatura sobre a reprodutibilidade do 

modelo experimental de CH em camundongos destas linhagens, foi necessária a 

padronização deste protocolo experimental nos camundongos de interesse, uma vez 

que a experimentação do modelo em animais modificados geneticamente só teria 

validade diante da comparação com animais da mesma espécie do tipo selvagem 

(WT) como controles. Além disso, este experimento se prestou para determinar a 

dose ideal de ifosfamida para o passo subseqüente. A dose capaz de gerar 

alterações histopatológicas inequívocas porém submáximas, uma vez que, com 

animais geneticamente modificados poder-se-ia observar aumento ou diminuição 

destas alterações.  

Foram utilizados machos do tipo selvagem das espécies CD1 e C57BL6 -

129/SvEv em grupos de 6 a 8 animais que receberam ifosfamida em doses de 200 

mg/kg, 400 mg/kg e 800 mg/kg ou salina intraperitoneal conforme o protocolo 

experimental descrito previamente com sacrifício após 12 horas do tratamento. 
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Figura 11 –Cistite Hemorrágica em diferentes doses de Ifosfamida: 

padronização do modelo experimental em animais das espécies de interesse. 

Grupos de 6-8 camundongos de ambas as espécies forama submetidos a curvas 

dose x resposta com Ifosfamida intraperitoneal. Após 12 horas de privação hídrica e 

sacrifício, foram medidos o PVU e os escores macroscópicos de edema e 

hemorragia. 

 

4.7.3 Avaliação clínico-patológica da cistite hemorrágica induzida por 

ifosfamida em camundongos transgênicos e nocautes para o gene PTX3: curva 

temporal com análise da expressão gênica e imunomarcação protéica de mediadores 

envolvidos. 

 

Neste experimento, a dose de ifosfamida considerada ideal para as espécies 

de interesse foi utilizada. Para uma melhor compreensão do processo tipicamente 

multi-mediado como é a inflamação vesical induzida pela ifosfamida, desenhou-se o 
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experimento com animais transgênicos e controles a partir de uma curva temporal. 

Os camundongos com número de cópias aumentado de PTX3 (PTX3Tg) receberam 

a droga por via intraperitoneal conforme o protocolo experimental descrito no item  

4.3 para o posterior sacrifício em tempos de 3, 6 e 12 horas após o tratamento, 

sendo divididos em grupos de 5 animais (machos e fêmeas), de forma a serem 

comparados com os controles selvagens em tempos idênticos. Nos grupos de 12 

horas, o número de animais foi aumentado para 20, a partir do dimensionamento da 

amostra inicial de 5 para se atingir significância estatística a partir dos primeiros 

dados. 

Após a aferição do escore macroscópico de edema e hemorragia e a devida 

pesagem, a bexiga destes animais foi seccionada em duas metades. A primeira 

porção sofreu processamento histopatológico com inclusão em bloco de parafina 

para posteriormente receber a coloração H-E, quando o escore microscópico era 

aferido. Além disso, a partir dos blocos de parafina, as bexigas também foram 

cortadas para análise imunohistoquímica com anticorpos contra TNF, IL-1, iNOS e 

PTX3. A outra metade vesical foi armazenada em Nitrogênio Líquido a - 80º C para 

posterior extração de RNA. Destas amostras, o RNA foi extraído e processado 

conforme descrito no item 4.4 com RT-PCR para TNF, IL-1, iNOS e PTX3. 
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Figura 12 – Curva temporal comparativa entre animais transgênicos e nocautes 

para PTX3 e os seus respectivos controles selvagens. Grupos de 5 animais 

modificados geneticamente (PTX3KO e PTX3Tg) e os respectivos controles WT 

foram injetados intraperitonealmente com ifosfamida 200mg/kg ou solução salina 

para sacrifício após 3h, 6h ou 12 horas de restrição hídrica. Após o sacrifício, as 

bexigas foram avaliadas quanto ao PVU, escore microscópico, Q-PCR e IHQ para 

TNFα, IL-1β, PTX-3 e iNOS.   

 

4.7.4 Análise da expressão imunohistoquímica de mediadores a partir da 

modulação farmacológica da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida 

 

Neste experimento, grupos de animais com número de 6 a 10 machos foram 

submetidos ao protocolo experimental de indução de cistite hemorrágica com 
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ifosfamida 400 mg/kg sendo, entretanto, pré-tratados com drogas de conhecida 

atividade moduladora da cistite hemorrágica. 

Os animais foram divididos em 7 grupos recebendo, cada um, os seguintes 

tratamentos: 

1 – Ifosfamida 400 mg/kg IP e Pentoxifilina 200 mg/kg IP 30 min pré IFO 

2 - Ifosfamida 400 mg/kg IP e Talidomida 45 mg/kg IP 30 min pré IFO 

3 – Ifosfamida 400 mg/kg IP e Aminoguanidina 50 mg/kg IP 30 min pré IFO 

4 – Ifosfamida 400 mg/kg IP e MESNA 80 mg/kg IP 30 minutos pré-IFO, 4 horas após 

IFO e 12 horas após IFO 

5 – Ifosfamida 400 mg/kg e Amifostina 100 mg/ kg 30 minutos pré-IFO   

6 – Ifosfamida 400 mg/kg IP 

7 – Solução Salina IP 
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Figura 13 – Modulação Farmacológica da CH induzida por Ifosfamida e 

expressão Imunohistoquímica de mediadores. Grupos de 6 a 10 animais foram 

utilizados para a indução do modelo de CH por Ifosfamida com a dose de 400 mg/kg. 

Os animais receberam pré-tratamento com moduladores farmacológicos da CH e 

após o sacrifício, tiveram a mensuração do PVU e a marcação imunohistoquímica 

para TNFα, IL-1β, PTX-3 e iNOS. 

 

4.8 Análise estatística 

 

 As medidas do peso vesical úmido (quantitativa) foram analisadas pelo teste t de 

student caso tivessem distribuição normal ou teste de Mann Whitney se 

favorecessem análise não paramétrica. Para as diferentes doses de Ifosfamida na 

reprodução do modelo de Cistite nas novas espécies, utilizamos a análise das 
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Variâncias (ANOVA) com testes post-hoc de Dunnett e Tukey. Os escores 

macroscópicos de Edema e Hemorragia receberam análise por teste de Kruskall-

Wallis, assim como o escore microscópico. O acúmulo de mensageiros dos 

mediadores de interesse na bexiga dos camundongos foi avaliado por Real Time -

PCR de cinco a sete animais por grupo. A expressão constitutiva dos genes GAPDH 

ou HPRT1 foi empregada como controle para permitir a normalização e viabilização 

da análise quantitativa sendo considerado o teste de Mann Whitney para a 

significância estatística entre as razões de expressão.. A análise da marcação 

imunohistoquímica privilegiou uma abordagem qualitativa, levando em consideração 

o número de células marcadas e a intensidade da marcação. Foi realizada numa 

amostra selecionada dos grupos a partir do escore microscópico de lesão que se 

aproximasse do escore mediano daquele grupo. O software utilizado foi o SPSS 

versão 13.0. Foram considerados significativos os resultados com erro alfa menor 

que 0,05 (p<0,05). 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação da expressão de RNAm por RT-PCR de PTX-3 e IL-1β em animais 

com CH hemorrágica em comparação a animais controle. 

 

A análise da bexiga dos camundongos C57Bl/6 injetados com ifosfamida 400 

mg/kg ou solução salina mostrou que o peso vesical úmido médio para animais 

tratados com Ifosfamida atingiu 30,41 mg/20g de animal contra 18,51 mg /20g do 

animal no grupo controle com significância estatística (p=0,01) (gráfico1). Estes 
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números refletem a diferença entre bexigas normais e com cistite hemorrágica. Esta 

diferença é também evidenciada pela divergência de escores macroscópicos de 

Edema e Hemorragia entre os grupos controle e tratados com Ifosfamida (Tabela 2).  

Por Q-PCR foi possível demonstrar a diferença de expressão de RNAm de IL-

1β  e PTX3 entre os grupos controle e tratado com Ifosfamida. Para IL-1β (gráfico 2), 

a diferença chega a 10 vezes a quantidade de RNAm do grupo controle com 

diferença significativa (p=0,017), enquanto que para PTX3 (gráfico 3) esta diferença 

é ainda mais marcante, chegado a 70 vezes a quantidade de RNAm detectada no 

grupo controle com significância estatística (p=0,025). 

 

 

 Salina IFO 400 
Escore Edema 0 (0-0) 2 (1-3)* 
Escore Hemorragia 0 (0-0) 2 (1-3)* 
 

Tabela 3 – Comparação entre os escores macroscópicos para edema e 

hemorragia para animais tratados com salina ou ifosfamida 400 mg/kg. Os 

valores descritos se referem à mediana dos grupos com os valores máximo e 

mínimo entre parênteses (* p<0,001 teste de Kruskall Wallis) 
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Gráfico 1 – Cmparação entre os PVU/20 g de animal entre os grupos controle e 

tratados com ifosfamida 400 mg/kg (*p=0,01 teste t - student) (± Erro Padrão). 

Grupos de 9 (IFO 400) e 7 (salina) camundongos foram sacrificados após 12 horas 

de restrição hídrica. 

 

Gráfico 2 – Quantificação de RNAm para IL-1β em animais controle vs tratados 

com Ifosfamida. O número demonstra a razão de expressão relativa entre o 

grupo tratado com IFO e o grupo controle de RNAm de IL1β comparados ao 
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controle de GADPH (controle endgeno) em cada grupo (*p=0,017 Mann-

Whitney) (± Erro Padrão) 

 

Gráfico 3 – Quantificação de RNAm para PTX3 em animais controle vs tratados 

com Ifosfamida. O número demonstra a a razão de expressão relativa entre o 

grupo tratado com IFO e o grupo controle de RNAm de PTX3 comparados ao 

controle de GADPH em cada grupo (*p=0,025 Mann-Whitney) (± Erro Padrão) 

 

 5.2 Cistite Hemorrágica em diferentes doses de Ifosfamida: padronização do 

modelo experimental em animais das espécies de interesse 

 

 No experimento 2, os animais WT das espécies a que pertencem os 

camundongos transgênicos e nocauteados para o gene PTX3 foram utilizados. O 

modelo de CH induzida por Ifosfamida foi reproduzido com precisão em ambas as 

espécies. 

 No grupo de animais da espécie CD1, o peso vesical aumentou de maneira 

significativa (p=0,006) com doses crescentes de Ifosfamida. A partir de 200 mg/kg já 
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se observa um aumento superior a 50% do PVU, com novo incremento com 400 

mg/kg e aumento de menor magnitude a 800 mg/kg de Ifosfamida. Já para a espécie 

C57-129/SvEv, o peso vesical aumenta cerca de 100% com 200 mg/kg de Ifosfamida 

e tem um incremento menor com 400 mg/kg chegando a cair com 800 mg/kg (gráfico 

4).  

 A aferição dos escores macroscópicos de edema e hemorragia, reproduz 

fielmente as alterações do peso vesical úmido (PVU) (gráficos 5 e 6).  Observa-se 

uma diminuição dos escores com a dose de 800 mg/kg de Ifosfamida na linhagem 

C57BL/6-129/SvEv enquanto na espécie CD1, o escore máximo se mantem com 

esta dosagem. 

 

Gráfico 4 – Aumento do PVU em animais da espécie CD1 e SV129 tratados com 

doses crescentes de Ifosfamida (*p=0,006-CD1 e p= 0,0001 SV129 ANOVA) (± 

Erro Padrão) O PVU foi aferido individualmente em animais de cada grupo (n=6-8) 

para comparação entre estes. Observa-se o aumento do PVU já perceptível à dose 
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de 200mg/kg de IFO sendo mais intenso à dose de 400mg/kg e, na espécie CD1, 

ainda um pouco maior com 800mg/kg. 

 

 

Gráfico 5 – Escore Macroscópico de Gray para Hemorragia em doses 

crescentes de Ifosfamida (p<0,01 Kruskall-Wallis) (± Erro Padrão) O escore 

aumentou com a dose em ambas as espécies  e atingiu o máximo com 400 mg/kg. 
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Gráfico 6 – Escore Macroscópico de Gray para Edema em doses crescentes de 

Ifosfamida (p<0,01 Kruskall-Wallis) (± Erro Padrão). Da mesma forma que para o 

escore de hemorragia o escore atingiu o máximo com 400 mg/kg de IFO 

 

Estes dados apontaram para a dose de 200 mg/kg de Ifosfamida como a 

melhor dose a ser utilizada nos animais transgênicos e nocauteados para PTX3. A 

partir desta dosagem, a CH induzida atingiu alterações de PVU inequívocas, porém 

submáximas, diante das quais poder-se-ia identificar diferenças em sua magnitude 

para uma CH mais intensa ou mais sutil, seja pela quantificação do PVU ou pela 

análise de Escores Macroscópicos e Microscópicos, de forma que a variação na 

intensidade da CH poderia ser detectada com maior acurácia. 
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5.3 Avaliação clínico-patológica da cistite hemorrágica induzida por 

ifosfamida em camundongos trangênicose nocautes para o gene PTX3: curva 

temporal com análise da expressão gênica e imunomarcação protéica de 

mediadores envolvidos  

 

A avaliação da curva temporal com 3h, 6h e 12 h para animais transgênicos 

para PTX3 e os seus respectivos controles mostrou resultados importantes. Ao 

tempo de 3 horas (gráfico 7), não houve diferença entre os animais controle tratados 

com salina e os que receberam Ifosfamida 200 mg/kg no que se refere ao PVU. No 

entanto, a partir de 6 horas após o tratamento (gráfico 8), os camundongos tratados 

com Ifosfamida 200 mg/kg mostram um aumento significativo do PVU em relação 

aos controles tratados com salina (p<0,001), sendo a magnitude desta alteração 

comparável entre os animais WT e transgênicos para PTX3 (p= 0,391). Ao tempo de 

12 horas (gráfico 9), além da diferença entre os controles e os tratados com 

Ifosfamida 200 mg/kg (p=0,0001), nota-se um maior acentuação do edema 

quantificado pelo PVU nos animais transgênicos para PTX3 (p= 0,027) .  
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Gráfico 7 – Peso Vesical Úmido de animais sacrificados após o tratamento 

seguido de 3, 6 e 12 horas de restrição hídrica no experimento de curva 

temporal (TG2 vs WT) (p=0,885 ANOVA) ± erro padrão. Grupos de 5 animais 

foram sacrificados após os períodos de tempo especificados com a posterior aferição 

do PVU. Observou-se que ao tempo de 3 horas (A) os grupos foram comparáveis 

entre si, enquanto ao tempo de 6 horas (B), apesar de não haver diferença entre 

PTX3Tg e WT, os animais tratados com IFO mostratram maior PVU do que os 

tratados com salina e ao tempo de 12 horas (C) este aumento foi significativamente 

mais intenso nos animais PTX3Tg do que nos selvagens tratados com IFO 200. 

 No que se refere à aferição do escore microscópico, as diferenças são 

também interessantes. Ao tempo de 3 horas (gráfico 10), nota-se uma menor 
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intensidade da inflamação vesical nos animais transgênicos para PTX3 em relação 

aos controles selvagens (p=0,04), enquanto ao tempo de 6 horas (gráfico 11) não se 

pode apontar diferenças significativas enre os dois grupos (p=0,828) e ao tempo de 

12 horas (gráfico 12), os animais transgênicos para PTX3 apresentam uma 

acentuação significativa (p=0,001) do processo inflamatório.  

 

 

 

 

Gráfico 8 – Escore Microscópico para animais sacrificados após o tratamento 

seguido de 3, 6  e 12 horas de restrição hídrica (TG2 vs WT). O escore global é 

composto de 4 divisões (edema, infiltrado, descamação e hemorragia) . (p= 0,04 
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Mann Whitney) Grupos de 5 animais foram sacrificados após o tratamento com IFO 

200 mg/kg ou solução salina. As bexigas dissecadas foram processadas para iclusão 

em parafina e cortes corados por H-E analisados microscopicamente. Observou-se 

uma menor magnitude das alterações no grupo PTX3Tg ao tempo de 3 horas (A), 

enquanto que ao tempo de 12 horas (C), os animais PTX3 Tg tiveram uma maior 

intensidade das alterações à microscopia.  

 

 

 

Figura 14 – Detalhe do aspecto microscópico (x 100) das bexigas após o 

tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg, seguido de 3 ou 12 horas de restrição 

hídrica, em animais WT e Transgênicos para PTX3. Nota-se uma redução do 

processo inflamatório com o tempo de 3 horas, segudo da sua acentuação no 

tempo de 12 horas em comparação com o controle. 
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A comparação entre animais nocautes para PTX3 e tipo selvagens não 

mostrou diferenças detectáveis na CH induzida por Ifosfamida (gráfico 13). No que 

se refere ao edema quantificado pelo PVU, os animais pré-tratados com Ifosfamida 

200 mg/kg tiveram aumento do PVU em relação aos controles de magnitude 

comparável (p=0,325). Em relação ao escore microscópico (gráfico 14) a CH 

observada em animais nocauteados para PTX3 e os seus controles também foi 

comparável (p=0,065).  

 

Gráfico 9 – Peso vesical Úmido de animais sacrificados após 12 horas de 

restrição hídrica segundo o tratamento (KO vs WT) (n= 20 por grupo). (p< 

0,0001 ANOVA com Tukey =0,457 e Dunnett= 0,325) ± erro padrão da média. 
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Gráfico 10 – Escore Microscópico para animais sacrificados após o tratamento 

seguido de 12 horas de restrição hídrica (KO vs WT) (n=20 por grupo). O escore 

global é dividido em variáveis individuais. (p= 0,065 Mann Whitney) 

 

 

Figura 15 – Detalhe do aspecto microscópico (x 100) das bexigas de animais 

WT e KO para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg  
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5.3.1. Imunomarcação de PTX3 e mediadores envolvidos na cistite 

hemorrágica por Ifosfamida. 

 

Os dados de imunohistoquímica mostram a marcação diferenciada entre 

animais transgênicos e tipo selvagem em algumas situações. Para TNF-α, ao tempo 

de 3 horas (figura 18), a imunomarcação foi mais forte no animal do tipo selvagem, 

do que no animal do tipo transgênico, sendo a intensidade de marcação do epitélio 

semelhante entre os animais controles (tratados com salina) e os transgênicos para 

PTX3. Ao tempo de 12 horas (figura 19), ambos os grupos mostram intensa 

marcação no infiltrado inflamatório, uma vez que há intensa descamação epitelial e 

diferenças de marcação epitelial são de difícil visualização. Porém no grande 

aumento, nota-se uma maior intensidade da coloração no grupo transgênico.  
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Figura 16 – Imunohistoquímica para TNFα (1:200) em bexigas de animais 

sacrificados após 3 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg. Em  A 

(x100) se vê a imunomarcação do epitélio em animais WT tratados com salina. 

Em B (x100) pode-se observar uma marcação mais intensa no epitélio dos 

animais WT tratados com Ifosfamida. Em C (x400), o detalhe da 

imunomarcação de TNFα em células de epitélio e do infiltrado inflamatório, 

principalmente polimorfonucleares. Em D (x100), animais transgênicos para 

PTX3 com menor marcação de TNFα.  
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Figura 17 – Imunohistoquímica para TNFα (1:200) em bexigas de animais 

sacrificados após 12 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg. Em A e C 

vê-se bexiga de animal tipo selvagem em pequeno (x100) e grande aumentos. 

Em B e D, imunomarcação em animal transgênico para PTX3  (x100). Nota-se a 

descamação epitelial severa com intenso infiltrado inflamatório, a 

imunomarcação para TNFα se mostra mais intensa para animais transgênicos. 
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A imunomarcação para PTX3 foi positiva não só nas células inflamatórias, 

como já era esperado, mas também em células epiteliais da bexiga, dado até então 

inédito. A imunomarcação do tecido coletado de animais transgênicos ao período de 

3 horas após a inoculação de Ifosfamida foi inferior (figura 20) ao mesmo grupo de 

animais tipo selvagem. Ao período de 12 horas, em função da extensa descamação 

epitelial em ambos os grupos é difícil perceber alguma diferença, entretanto, é ainda 

mais inequívoca a imunomarcação para PTX3 nas células do epitélio vesical, que, 

nos animais transgênicos, assumem uma marcação extrememente forte. O extenso 

infiltrado inflamatório nos animais sacrificados após 12 horas permite a melhor 

visualização da expressão de PTX3 nas células da inflamação, sobretudo os 

polimorfonucleares.  
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Figura 18 – Imunohistoquímica para PTX3 (1:200) em bexigas de animaist 

sacrificados após 3 e 12 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg (TG2 

vs WT). Em A (x100) vê-se o controle negativo do ensaio. Em B (x100) animal 

do tipo selvagem tratado com salina. Em C e E (x400) animais do tipo selvagem 

após 3h e 12h do tratamento com ifosfamida. Em D e F (x400), camundongos 

transgênicos para PTX3, 3 e 12 horas após o tratamento com ifosfamida. 
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Figura 19 – Imunohistoquímica para iNOS (1:200) em bexigas de animais 

sacrificados após 3 e 12 horas do tratamento com Ifosfamida 200 mg/kg (TG2 

vs WT). Em A e B observa-se a o controle negativo do ensaio e a discreta 

marcação em bexiga tratada com salina. Em C e E (x400) animais do tipo 

selvagem após 3h e 12h do tratamento com ifosfamida. Em D e F (x400), 

camundongos transgênicos para PTX3, 3 e 12 horas após o tratamento com 

ifosfamida  



 83

Para  iNOS, a imunohistoquímica revelou uma marcação também 

diferenciada. Em 3 horas e em 12 horas (figura 21), os animais transgênicos para 

PTX3, mostraram uma imunomarcação mais forte conforme se vê na figura 22. 

Infelizmente, por problemas de ordem técnica até a data de apresentação 

detes resultados não se pôde obter de maneira confiável a imunomarcação para IL-

1β. Este resultado pois não será neste documento apresentados. 

 

5.3.2 Real Time – PCR para PTX3 e mediadores envolvidos na cistite hemorrágica 

por ifosfamida 

 

5.3.2.1 Comparação entre animais do tipo selvagem e transgênicos para PTX3 

 

Ao contrário dos dados de imunohistoquímica, a expressão quantitativa de 

RNAm por RT PCR não mostrou diferenças significativas para os mediadores 

estudados em animais transgênicos e selvagens quando comparados entre si. 

Apesar disso, os dados do RT-PCR reforçaram a diferença entre animais tratados 

com sailina e ifosfamida 200 mg/ kg. 

Durante a amplificação, os ct’s para TNF-α e iNOS foram excessivamente 

longos e isto prejudicou a interpretação dos dados. Entretanto os resultados para 

cada mediador são apresentados a seguir (tabela 3) calculados a partir da fórmula de 

Pfaffl (PFAFFL et al., 2001). 
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  HPRT PTX3 IL-1β TNF-α iNOS 
  Pool Salina WT 24,32 32,41 32,96 32,72 30,74 
  IFO WT 1 23,42 25,76 28,20 29,69 31,52 

Wt 3h IFO WT 4 24,52 29,83 28,29 31,79 31,22 
  IFO WT 5 22,98 25,86 26,57 28,84 29,73 

 Média (tratados com Ifo) 23,64 27,15 27,69 30,11 30,83 
       
  Pool Salina Tg 23,22 32,59 32,70 32,26 29,95 
  IFO Tg 1 23,19 29,40 30,44 31,39 31,18 
  IFO Tg 2 23,18 30,93 32,40 32,22 31,60 

Tg 3h IFO Tg 3 23,59 32,70 31,48 32,02 31,39 
  IFO Tg 4 23,49 32,31 31,14 30,98 30,89 
  IFO Tg 5 24,72 30,16 28,28 31,04 31,58 
 Média (tratados com Ifo) 23,64 31,10 30,75 31,53 31,33 
       
  Pool Salina  WT 23,04 32,42 32,34 32,51 29,86 
  2C CD1WT 9 23,00 31,03 32,30 33,49 31,65 

Wt 12h 2C CD1WT 10 24,05 28,80 28,51 32,84 33,57 
  2C CD1WT 11 24,24 28,75 30,42 32,93 33,92 
  2C  CD1WT 13 24,25 29,89 31,59 33,88 33,04 
  2C CD1WT 14 24,38 26,96 27,53 32,98 34,12 
 Média (tratados com Ifo) 23,98 29,09 30,07 33,23 33,26 
       
  Pool Salina Tg 26,14 33,20 34,70 34,67 32,17 
  2C Tg 9 24,63 28,17 30,29 35,18 33,85 
  2C Tg 10 24,28 27,07 29,22 32,31 34,23 

Tg 12 
h 2C Tg 13 23,91 26,35 27,95 32,08 33,96 
  2C Tg 17 23,78 26,99 28,64 32,36 32,51 
  2C Tg 19 24,04 27,23 28,52 33,68 33,70 
 Média (tratados com Ifo) 24,13 27,16 28,92 33,12 33,65 
 

Tabela 3 – Valores de Ct obtidos em RT-PCR de bexiga de camundongos 

Transgênicos (PTX3)  e do tipo selvagem 

Para TNFα, a razão de expressão entre transgênicos para PTX3 e 

camundongos do tipo selvagem não se mostrou significativa em nenhum momento 

(gráfico 15). Entretanto, a diferença de expressão entre animais tratados com 
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Ifosfamida e os seus controles tratados com salina foi substancial ao tempo de 3 

horas e inexpressiva ao tempo de 12 horas (Gráfico 16) 

 

 

Gráfico 11 – Razão de expressão de RNAm para TNF-α entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina. Ao tempo de 3horas há maior expressão no 

grupo experimental que no controle. Não há em nenhum dos dois momentos, 

diferença de expressão entre transgênicos para PTX3 e animais do tipo 

selvagem. (p – Mann Whitney) (± erro padrão)  

  

Em relação a PTX3, a diferença entre animais tratados com ifosfamida foi de 

magnitude ainda maior (Gráfico 16), chegando a 50 vezes a expressão da pentraxina 

nos controles tratados com salina. Não se observou diferença significativa entre os 

animais transgênicos para PTX3 e os do tipo selvagem, no entanto pode-se observar 

uma tendência para uma maior razão de expressão de PTX3 em animais do tipo 
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selvagem ao tempo de 3 horas. A razão de expressão aumenta de 3 para 12 horas 

no animal transgênico, enquanto no tipo selvagem ela permanece inalterada. 

 

Gráfico 12 – Razão de expressão de RNAm para PTX3 entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina. Em ambos os momentos, os animais tratados 

com Ifosfamida têm maior expressão de RNAm da pentraxina. Ao tempo de 3 

horas há uma tendência não significativa de maior expressão no grupo de 

camundongos do tipo selvagem. (p – Mann Whitney) (± erro padrão)  

 

 De maneira semelhante, para IL-1β, a expressão de RNAm se mostrou 

aumentada em todos os grupos tratados com Ifosfamida em comparação aos 

controles tanto ao tempo de 3 horas, quanto ao tempo de 12 horas (gráfico 17). 

Apesar de nenhuma diferença significativa entre animais transgênicos para PTX3 e 

camundongos do tipo selvagem ter sido demonstrada, novamente é sugerida uma 

expressão inferior, sobretudo ao tempo de 3 horas. 
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Gráfico 13 – Razão de expressão de RNAm para IL-1β entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina. Em ambos os momentos, os animais tratados 

com Ifosfamida têm maior expressão de RNAm da interleucina. Não há 

diferença entre animais transgênicos para PTX3 e camundongos do  tipo 

selvagem (p – Mann Whitney) (± erro padrão).  

 

 Em relação a iNOS, os resultados de RT-PCR demonstram tempos de CT 

excessivamente longos, o que prejudica a análise de expressão da enzima (gráfico 

18). De qualquer forma, a razão de expressão sugere uma redução da expressão da 

enzima em animais tratados com ifosfamida ao tempo de 12 horas, havendo uma 

tendência sugerida de maior magnitude em animais transgênicos para PTX3 do que 

em camundongos do tipo selvagem. 



 88

 

Gráfico 14 – Razão de expressão de RNAm para iNOS entre animais do tipo 

selvagem e transgênicos para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina. Ao tempo de 12 horas, os animais tratados com 

Ifosfamida têm redução da expressão de RNAm da enzima. Os dados sugerem 

uma redução não significativa em animais transgênicos para PTX3 quando 

comparados aos camundongos do  tipo selvagem (p – Mann Whitney) (± erro 

padrão).  

 

5.3.2.2.Comparação entre animais do tipo selvagem e nocauteados para 

PTX3 

 

A comparação entre animais do tipo selvagem e nocauteados para PTX3 

mostrou difrenças mais robustas. A quantificação para IL-1β foi prejudicada pelo alto 

desvio padrão encontarado entre os CT’s do grupo tratado com salina (tabela 2). 
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Desta forma apresenta-se a seguir os resultados de RT-PCR para os outros 

mediadores (tabela 4). 

  

  HPRT PTX3 IL-1β TNF-a iNOS 
  Pool Salina WT 24,44 34,43 33,16 34,50 31,39 
  IFO WT 7 23,58 25,63 27,47 31,89 33,86 

PTX3Wt IFO WT 10 22,95 26,18 28,24 31,65 33,07 
12 h IFO WT 13 24,20 25,42 27,59 33,96 33,76 

 IFO WT 18 22,90 26,07 26,32 31,22 33,45 
  IFO WT 20 22,96 25,46 26,37 31,45 34,57 
 Média (tratados com Ifo) 23,32 25,75 27,20 32,03 33,74 
       
  Pool Salina  KO 25,00 Indet. 37,44 36,93 32,26 
  2C KO 7 22,64 Indet. 27,13 31,95 32,83 

KO 12 h 2C KO 8 22,46 Indet. 24,91 31,41 33,14 
 2C KO 9 22,69 Indet. 27,09 32,18 32,82 
  2C KO 10 22,75 Indet. 25,12 31,78 32,90 
  2C KO 18 23,04 Indet. 27,33 32,84 32,91 
 média (tratados com Ifo) 22,72  26,32 32,03 32,92 

 * em cinza: Cts com desvio padrão maior que 0,05 

Tabela 4 – Valores de Ct obtidos em RT-PCR de bexigas de camundongos 

nocauteados para PTX3 e do tipo selvagem 

 

 Para PTX3, os resultados mostram uma grande diferença de expressão entre 

os animais do tipo selvagem tratados com Ifosfamida (gráfico 19), chegando a 350 

vezes a expressão nos controles tratados com salina. Nos animais nocautesdos, 

como se esperava, não se detectou a expressão de RNAm para a pentraxina. 
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Gráfico 15 – Razão de expressão de RNAm para PTX3 entre animais do tipo 

selvagem e nocauteados para PTX3 tratados com Ifosfamida 200 mg/kg e seus 

controles tratados com salina. Os animais do tipo selvagem tratados com 

Ifosfamida têm aumento marcante da expressão do RNA para apentraxina em 

relação aos controles tratados com salina. A ausência de amplificação atesta a 

qualidade do ensaio para os camundongos nocauteados (p – Mann Whitney) (± 

erro padrão).  

 

 Para TNF-α, a quantificação mostrou maior expressão do RNAm do mediador 

em animais tratados com Ifosfamida em relação aos controles tratados com salina 

(gráfico 20). No entanto, os animais nocauteados para PTX3 apresentam um 

aumento ainda mais importante da expressão deste transcrito. De maneira que há 

diferença significativa (p=0,0079 Mann Whitney) entre animais do tipo selvagem e 

nocauteados para a pentraxina. 
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Gráfico 16 – Razão de expressão de RNAm para TNFα entre animais do tipo 

selvagem e nocauteados para PTX3 tratados tratados com Ifosfamida 200 

mg/kg e seus controles tratados com salina. Em ambos os grupos (WT e KO) a 

expressão do mediador é significativamente maior nos animais que receberam 

Ifosfamida. Além disso, os animais nocauteados para PTX3  têm aumento 

significativamente maior quando comparados aos do tipo selvagem. (p – Mann 

Whitney) (± erro padrão).  

 

 Finalmente, em relação ao RNAm para iNOS, em ambos os grupos (KO e 

WT), embora novamente com CT’s excessivamente longos, se detectou uma 

redução de expressão nos animais tratados com Ifosfamida em comparação ao 

grupo tratado com salina (gráfico 21). Nos animais nocauteados para PTX3 esta 

redução tendeu de maneira não significativa a se manifestar em menor magnitude. 
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Gráfico 17 – Razão de expressão de RNAm para iNOS entre animais do tipo 

selvagem e nocauteados para PTX3 tratados tratados com Ifosfamida 200 

mg/kg e seus controles tratados com salina por RT-PCR. Em ambos os grupos 

(WT e KO) a expressão do mediador é reduzida nos animais que receberam 

Ifosfamida. Apesar de uma tendência para redução em menor escala nos 

animais nocauteados para PTX3, não há significância estatística na 

comparação destes com os camundongos do tipo selvagem (p – Mann 

Whitney) (± erro padrão).  
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5.4 Análise da expressão imunohistoquímica de mediadores a partir da 

modulação farmacológica da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida 

 

A modulação farmacológica da CH reproduziu fielmente, em nossos 

experimentos, os dados da literatura. Todos os fármacos utilizados, conforme 

descrito no item 4.6.4 inibiram significativamente a CH induzida por Ifosfamida 400 

mg/kg (p<0,0001 ANOVA), sendo as inibições mais eficazes as produzidas nos 

animais que receberam mesna e amifostina. Nestes grupos, o edema medido pelo 

PVU não foi significativamente diferente do grupo controle (testes de Tukey: 0,391 e 

0,894  e Dunnett: 0,170 e 0,556)  

 

 

Gráfico 18 – Análise da modulação da CH por fármacos. A quantificação do 

edema pela aferição do PVU em bexigas de animais C57 /Bl-6. (p<0,0001 

ANOVA)  
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(Ifo = ifosfamida; ptx= pentoxifilina; tal= talidomida; amf= amifostina; amg= aminoguanidina) 

  

 

Quanto à expressão dos mediadores, a imunohistoquímica fornece muitas 

informações. Na imunomarcação para TNFα, observou-se a forte expressão no 

epitélio vesical em camundongos tratados com ifosfamida e uma inibição marcante 

desta expressão quando os animais foram pré-tratados com talidomida e amifostina. 

Outras drogas como, a aminoguanidina e o mesna, também promovem inibição da 

expressão de TNF. A pentoxifilina praticamente não reduziu esta expressão quando 

comparada à ifosfamida isolada. 

A imunomarcação para PTX3 se mostrou intensa e inequívoca no epitélio 

vesical. Sua intensidade se comportou de maneira similar à expressão de TNFα, no 

sentido em que foi máxima no grupo de animais tratados com Ifosfamida e mínima 

no grupo pré-tratado com Talidomida. Aminoguanidina e Mesna reduziram em menor 

escala a sua expressão e amifostina e pentoxifilina tiveram pouco efeito sobre a 

intensidade da marcação para PTX3. 

A marcação imunohistoquímica para IL-1β também se demonstrou produtiva. 

Novamente, os animais tratados com Ifosfamida mostraram intensa marcação tanto 

no epitélio, como no infiltrado inflamatório. O tratamento com amifostina, mesna e 

aminoguanidina reduziram de maneira contudente a expressão de IL-1β, enquanto a 

ação inibitória de talidomida e de pentoxifilina foram menos pronunciadas. 

Apesar de ter sido contemplada no desenho experimental, a imunomarcação 

para iNOS não pôde ser realizada de maneira confiávelneste experimento. Desta 

forma , estes dados não serão apresentados neste documento. 
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(cn= controle negativo; sal= salina; Ifo = ifosfamida isolada; ptx= pentoxifilina;  

tal= talidomida; amf= amifostina; amg= aminoguanidina) 
Figura 20 – Imunohistoquímica para TNF-α (1:200) em diferentes grupos de 

modulação farmacológica. Observe-se em C a forte marcação pelo cromógeno 

em células epiteliais de animais tratados com Ifosfamida 400 mg/kg. X100.   
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(cn= controle negativo; sal= salina; Ifo = ifosfamida isolada; ptx= pentoxifilina;  

tal= talidomida; amf= amifostina; amg= aminoguanidina) 
 

Figura 21 – Imunohistoquímica para PTX3 (1:200) em diferentes grupos de 

modulação farmacológica. Observe-se em C, F e H a forte marcação pelo 

cromógeno em células epiteliais de animais tratados com Ifosfamida 400 

mg/kg. X100.   
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(cn= controle negativo; sal= salina; Ifo = ifosfamida isolada; ptx= pentoxifilina;  

tal= talidomida; amf= amifostina; amg= aminoguanidina) 

Figura 22 – Imunohistoquímica para IL-1β (1:200) em diferentes grupos de 

modulação farmacológica. Observe-se em C a forte marcação pelo cromógeno 

em células epiteliais de animais tratados co Ifosfamida 400 mg/kg e a marcante 

inibição da ação dos fármacos utilizados. X100.   
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6. DISCUSSÃO 

 

A expressão diferenciada de PTX3 em camundongos com cistite hemorrágica 

sugere o seu envolvimento na fisiopatogenia do fenômeno. O expreimento em 

camundongos C57/ Bl6 reproduziu a inflamação da cistite com grande aumento do 

PVU. A expressão aumentada de RNAm para IL-1β,  apesar de não ter sido antes 

demonstrada, era esperada, uma vez que a sua participação com mediador do 

processo inflamatório na CH está bem caracterizada (GOMES et al., 1995). De fato, 

O RT-PCR detectou uma razão de expressão de 10 vezes nos animais tratados com 

Ifosfamida comparados aos controles tratados com salina.  

Este experimento demonstrou, também de maneira inédita, o aumento da 

razão de expressão do RNAm para PTX3. De forma bastante contundente, a 

magnitude do aumento da expressão de PTX3 (cerca de 70 vezes) foi ainda maior do 

que o demonstrado para IL1β. Estes dados marcaram a abertura das possibilidades 

de exploração experimental para se demonstrar o envolvimento de PTX3 na cistite 

hemorrágica induzida por Ifosfamida, o que foi viabilizado nos experimentos 

seguintes.  

A reprodução do modelo experimental em animais do tipo selvagem para as 

espécies modificadas geneticamente se deu em ambas as espécies no segundo 

experimento. Foram utilizadas doses crescentes de Ifosfamida com grupos 

recebendo solução salina, Ifosfamida 200 mg/kg, Ifosfamida 400 mg /kg e Ifosfamida 

800 mg /kg com o sacrifício após 12 horas. 

 Nos animais CD1, o fenômeno inflamatório medido pelo PVU pôde ser notado 

de maneira inequívoca com a dose de 200mg, sendo mais intenso com 400 mg/ kg e 
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ainda mais com 800 mg. A variação dos escores de edema e hemorragia 

acompanhou esta cinética, de maneira que a dose de 200 mg/ kg foi escolhida para o 

experimento com animais transgênicos. Esta escolha se baseou na possibilidade 

maior de se detectar uma amplificação ou inibição do processo inflamatório já que 

com esta dose a CH foi bastante pronunciada, porém ainda submáxima. 

Nos camundongos SvEv 129/C57, a dose de 200 mg foi também capaz de 

promover intenso aumento do PVU. O incremento da dose de Ifosfamida para 400 

mg levou a um aumento menos intenso do PVU, enquanto a dose máxima de 800 

mg, houve discreta redução do peso vesical úmido em comparação com as doses 

menores. Acredita-se que esta diminuição seja explicada pela provável toxicidade 

hepática da droga nesta espécie com esta dose, uma vez que a formação de 

acroleína, metabólito tóxico da ifosfamida, depende da metabolização hepática da 

droga. .Pelos escores macroscópicos de Gray para edema e hemorragia também se 

observou as alterações submáximas com dose de 200 mg e máximas com 400 mg 

nestes animais. Por isto, a dose de 200 mg/kg também foi a dose utilizada nos 

experimentos com animais nocauteados para PTX3.  

O edema vesical medido pelo PVU foi aumentado de maneira significativa nos 

animais transgênicos para PTX3 em comparação aos camundongos do tipo 

selvagem. Apesar de não haver diferença nos grupos com sacrifício após 3 e 6 horas 

da injeção de Ifosfamida 200mg /kg, ao tempo de 12 horas, houve notório acréscimo 

do PVU nos animais transgênicos. Este fenômeno encontra respaldo nos dados de 

SOARES e colaboradores (SOARES et al., 2006), DIAS e colaboradores (DIAS et al., 

2001), e SOUZA e colaboradores (SOUZA et al., 2002) nos quais camundongos com 

hiperexpressão de PTX3 mostraram uma maior resposta inflamatória com maior 
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produção de mediadores e resistência a infecção pulmonar por K pneumoniae, e 

maior resistência à infecção polimicrobiana em modelo de ligadura e perfuração 

cecal e maior intensidade do processo inflamatório local e sistemicamente em lesão 

por isquemia e reperfusão. Este aumento sugere de maneira contundente o papel de 

PTX3 no modelo de inflamação vesical, apesar de esta diferença não ser manifesta 

aos tempos de 3 horas e 6 horas no que se refere à quantificação do edema com o 

peso vesical úmido. 

Na avaliação do escore microscópico modificado a partir de GRAY e 

colaboradores (GRAY et al., 1986), os resultados foram ainda mais interessantes. Da 

mesma forma que com o PVU, os animais transgênicos mostraram um aumento do 

dano vesical com maior escore microscópico global de inflamação ao período de 12 

horas. Este aumento atingiu significância estatística em função de maior infiltrado 

inflamatório, hemorragia e edema nos camundongos geneticamente modificados. 

Entretanto, ao contrário do que aconteceu ao tempo de 12 horas, no início do 

processo (3 horas), os animais com hiperexpressão de PTX3 demonstraram menor 

escore microscópico, sendo marcante a diferença, por todos os critérios, com uma 

menor inflamação produzida nos animais transgênicos ao tempo de 3 horas após a 

injeção de ifosfamida.  

Estas informações sugerem um papel ambíguo para PTX3 no modelo murino 

de cistite hemorrágica. Em um primeiro momento, quando do início do processo 

inflamatório, animais com hiperexpressão da pentraxina têm uma diminuição da 

velocidade de instalação das alterações inflamatórias. Tardiamente, a maior 

expressão da pentraxina levaria a uma amplificação destes mesmos fenômenos.  
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Esta aparente ambigüidade encontra respaldo nos estudos de Soares e 

colaboradores (SOARES et al., 2006), quando diante de um maior inoculo de K. 

pneumoniae, os camundongos com hiperexpressão da pentraxina tiveram menor 

infiltrado inflamatório e  maior mortalidade que os do tipo selvagem. Enquanto que 

com um décimo e um centésimo do inóculo da bactéria, os transgênicos tiveram uma 

maior resposta inflamatória com maior sobrevida. Os dados reforçam a atuação de 

PTX3, além de partícula de opsonização e reconhecmento de padrão, como 

mediador do processo inflamatório cuja possível associação a uma maior produção 

inicial de óxido nítrico, seria responsável pela diminuição do infiltrado inflamatório em 

animais transgênicos para a pentraxina com grande inoculo da bactéria. Esse 

fenômeno foi constatado quando macrófagos peritoniais isolados de camundongos 

transgênicos tinham maior produção de NO do que os de animais do tipo selvagem 

(DIAS et al., 2001) 

Da mesma forma, a ambigüidade é sugerida na interação com C1q, o principal 

ligante de PTX3 conhecido. Conforme explicitado na introdução, em sua fase solúvel, 

C1q é inibido pela ação de PTX3, enquanto uma vez ligado em sua fase agregada à 

pentraxina há uma amplificação da ativação do complemento com maior consumo de 

C3 e C4 (INFORZATO et al., 2006) e o conseqüente incremento da resposta 

inflamatória. Neste caso, o provável, mas ainda inexplorado envolvimento dos 

mediadores do complemento na CH induzida por Ifosfamida poderia, em parte, 

justificar o que se observou nos animais transgênicos. 

Dados recentes mostram que os glicocorticóides atuam também de maneira 

divergente sobre a expressão do gene de PTX3. Em células dendríticas de linhagem 

mielóide, os corticóides inibem a produção de PTX3, enquanto que em fibroblastos e 
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células endoteliais, os glicocorticóides estimulam a sua produção. Especula-se que 

estes efeitos divergentes sejam determinados por ação em diferentes receptores 

(MANTOVANI et al., 2008).    

Os camundongos nocauteados para PTX3, entretanto, não mostraram 

nenhuma diferença de intensidade da lesão em relação aos controles do tipo 

selvagem. A quantificação do edema pelo PVU  e a aferição do escore microscópico 

modificado de GRAY e colaboradores (GRAY et al., 1986) demonstrou que a CH 

induzida por ifosfamida foi comparável entre os animais nocauteados e os do tipo 

selvagem.  

Assim, a ausência da expressão da pentraxina não se fez sentir na 

intensidade do processo inflamatório neste modelo. Este fato já foi observado em 

outros estudos com animais nocauteados para PTX3 em modelos de resposta à 

infecção e inflamação in vivo (GARLANDA et al., 2002) e reflete a complexidade do 

processo inflamatório e da interação entre seus mediadores. Possivelmente, na 

ausência da pentraxina, mecanismos compensatórios são ativados neste modelo, 

sem prejuízo à resposta inflamatória global.  

A análise da expressão imunohistoquímica de PTX3 e outros mediadores 

contribuiu bastante para se avançar na compreensão deste processo. Ao período de 

3 horas, como se pode observar na figura 20, a expressão de TNFα foi mais fraca em 

animais transgênicos do que nos controles do tipo selvagem, enquanto ao período de 

12 horas, acompanhando a intensidade do edema medido pelo PVU, houve aumento 

da expressão de TNFα.  Esta observação encontra novamente um paralelo na 

dosagem de TNF por ELISA no estudo de SOARES e colaboradores (SOARES et 

al., 2006). Com um maior inoculo de K. pneumoniae, houve menor infiltrado 
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inflamatório e menor dosagem de TNFα sérico após 2,5 horas no animal transgênico 

em comparação com o controle selvagem, enquanto que após 20 horas esta 

diferença não foi mais visível. Estes dados são coerentes com uma eventual ação 

inibitória (com possível alça de feedback negativo) de PTX3 sobre a expressão de 

TNFα. Esta hipótese se propõe a explicar as observações de que em ambiente rico 

em PTX3 há uma inibição da transcrição de TNFα, como aconteceu neste 

experimento. Uma vez estimulado por TNFα, a transcrição do gene de PTX3 levaria 

a uma menor expressão do primeiro por um mecanismo ainda desonhecido.  

É consensual o papel de TNF-α como mediador precoce no processo 

inflamatório. Medzhitov (MEDZHITOV, 2001) configura com propriedade a 

participação de TNF-α como elemento axial na resposta ao recrutamento de 

recepores Toll-like. Neste modelo, o seu papel está demonstrado (RIBEIRO et al., 

2002). Desta forma, considera-se possível e provável que diante da maior expressão 

constitutiva de PTX3 dos animais transgênicos, haja um aumento menos importante 

do TNFα no período inicial.  Assim a tendência a se observar menos cistite no 

período inicial para os animais com hiperexpressão de PTX3 teria mais um fator 

contributivo.   

 A expressão imunohistoquímica de iNOS foi também bastante 

enriquecedora. Em ambos os tempos de sacrifício (3 e 12 horas), a expressão da 

enzima foi mais intensa nos animais transgênicos para PTX3 em comparação com 

os animais do tipo selvagem. Este resultado reforça a hipótese de que a maior 

síntese de NO nas primeiras três horas levaria à inibição da migração dos neutrófilos 

e células inflamatórias com a conseqüente redução da síntese de TNFα. A ação 

inibitória do óxido nítrico sobre o acoplamento, rolamento e migração de neutrófilos é 
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ricamente demonstrado em diversos modelos (NAPIMOGA et al., 2008)  (NOLAN et 

al., 2008)  (MESTRINER et al. 2007). Desta forma, a excessiva produção de NO nos 

animais transgênicos, poderia ser mais um mecanismo de inibição do processo 

inflamatório em seu início. 

Já ao período de 12 horas, a melhor coordenação entre os múltiplos 

mediadores envolvidos, levaria ao controle mais eficaz do estímulo inflamatório com 

um infiltrado neutrofílico mais exuberante e maior produção de NO e TNFα, mesmo 

nos animais transgênicos, que ultrapassada a fase inicial de inibição, passam a 

expressar uma maior intensidade das características inflamatórias nesta fase mais 

tardia. 

A imunomarcação para PTX3 não foi menos elucidativa. De maneira inédita, 

neste experimento, se demonstrou a marcante expressão de PTX3 no epitélio 

vesical. Desta forma, além de outros tecidos epiteliais como os pulmões e os rins 

(NAUTA et al., 2005) (REAL 2007, dados não publicados) as células do revestimento 

vesical possuem esta capacidade, tendo papel preponderante na modulação do 

processo inflamatório neste modelo.  

Em relação à expressão diferenciada em animais transgênicos, observou-se 

uma diminuição inicial da expessão de PTX3 nos animais sacrificados com 3 horas 

de intervalo após o tratamento com Ifosfamida. Este dado sugere que nos animais 

transgênicos para PTX3 a expressão da pentraxina se deu de maneira a 

acompanhar a marcação para TNFα. De maneira que ambos os mediadores estão 

menos expressos ao tempo de 3 horas nos animais transgênicos. Possivelmente a 

lenta elevação dos níveis de TNFα leva a um aumento mais insidioso da expressão 

da pentraxina que atinge seu nível máximo mais tardiamente. 
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Em relação à quantificação de RNAm para os mediadores por Real Time PCR, 

os resultados apontam para uma direção semelhante. Para TNF-α, notou-se um 

marcante aumento da expressão em animais tratados com ifosfamida em 

comparação com os seus controles tratados com solução salina ao tempo de 3 horas 

e uma quantificação comparável emntre estes grupos na quantificação após 12 

horas. Mais uma vez, este dado aponta para a importância precoce que o TNF-α tem 

na resposta inflamatória inata, uma vez que a expressão do seu RNAm está 

aumentada de maneira mais intensa nas fases iniciais, de instalação da inflamação, 

enquanto que, na fase de franca inflamação (12 horas), a magnitude da expressão 

de RNAm para TNF-α não é diferente entre animais tratados com salina ou 

Ifosfamida.  

No que diz respeito aos animais transgênicos em comparação com os do tipo 

selvagem, a quantificação de RNAm refletiu os achados precoces de 

imunohistoquímica para TNF-α. O RT-PCR demonstrou uma tendência não 

significativa à redução da razão de expressão nos animais transgênicos em 

comparação aos controles do tipo selvagem. As possíveis causas para este 

fenômeno foram anteriormente explicitadas.  

O RT-PCR para PTX3 também reafirmou o aumento da expressão da 

pentraxina nos animais tratados com Ifosfamida em comparação com os seus 

controles. A exemplo do que ocorreu com TNF-α , a razão de expressão tendeu a ser 

de menor magnitude nos animais transgênicos em relação aos do tipo selvagem no 

tempo de 3 horas. Ao tempo de 12 horas, entretanto, de maneira diferente do que o 

RT-PCR mostrou para TNF-α, os animais tratados com Ifosfamida continuaram 

expressando mais RNAm para PTX3 do que os animais tratados com salina. Este 
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fato ilustra a expressão mais tardia da pentraxina e suas implicações em processos 

tardios do processo inflamatório como controle da apresentação antigênica 

(ROVERE et al. 2000) no processo apoptótico e reparo e remodelação (PERRIER et 

al. 2004).   

É possível perceber também que a razão de expressão de RNAm para a 

pentraxina, ao contrário do ocorrido com TNF-α, que diminuiu com o tempo, mostrou 

aumento de magnitude no período de 12 horas em comparação com 3 horas nos 

animais transgênicos. O que significa que nos animais transgênicos, mesmo 

ocorrendo tardiamente, a elevação relativa de PTX3 continua em ritmo crescente 

mesmo após 12 horas do estímulo inicial.. Nos animais do tipo selvagem, ao 

contrário, este aumento se torna mais visível já ao tempo de 3 horas e não aumenta 

sua magnitude com a evolução do processo inflamatório. 

Os dados do Real Time- PCR para RNAm de IL-1β, repetiram o aumento da 

expressão em animais tratados com Ifosfamida em comparação com os controles 

tratados com salina. Este aumento não teve comportamento distinto entre os 

diferentes tempos (3 e 12 horas) e teve magnitude comparável também entre 

camundongos do tipo selvagem e transgênicos para PTX3. Estes dados sugerem 

uma relação menos robusta entre as variações de PTX3 e de IL-1β. A partir destes 

dados, sugere-se uma dominância da via do TNF-α sobre a da interleucina-1 na 

expressão da pentraxina, uma vez que as variações da expressão do fator de 

necrose tumoral acompanharam as variações de expressão de PTX3, o que não 

acontece com as razões de expressão de IL-1β.  

A expressão de iNOS, como dito anteriormente teve a análise pelo RT-PCR 

prejudicada pelo alto valor dos CT’s obtidos. Pela análise, os animais tratados com 
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ifosfamida tinham quantidades menores de transcritos para iNOS, sendo este valor 

de maior magnitude em animais transgênicos ao tempo de 12 horas. Este dado 

contrasta com a marcação imunohistoquímica e com os dados da literatura 

(RIBEIRO et al., 2002) que demonstram o papel preponderante do NO como efetor 

tardio da inflamação neste modelo. Diante da disparidade dos dados, considera-se 

mais consistente o dado da imunomarcação em detrimento ao RT-PCR cuja análise 

se encontra prejudicada  pelos longos CT’s obtidos. 

Nos animais nocauteados para PTX3, não se observou diferença de 

intensidade da cistite hemorrágica, seja pelo escore microscópico, seja pela 

quantificação do edema pelo PVU. Como esperado, no RT -PCR, a expressão de 

RNAm para PTX3 foi inequivocamente maior nos animais do tipo selvagem tratados 

com Ifosfamida em comparação com os tratados com salina. Obviamente, não 

detectou o mesmo RNA em animais nocauteados para a pentraxina.  Entretanto, a 

expressão de RNAm para TNFα se mostrou mais intensa nos animais KO do que nos 

seus controles do tipo selvagem. Este dado corrobora a hipótese de uma possível 

ação inibitória in vivo de PTX3 sobre a expressão de TNFα e reforça este fenômeno 

como possível causa do retardo para a instalação da cistite em animais transgênicos. 

A quantificação para RNAm de IL-1β até este momento, encontra dificuldades 

técnicas para sua realização em razão do alto desvio padrão (tabela3) dos CT’s 

obtidos.  

Conclui-se o experimento da curva temporal para a cistite hemorrágica 

induzida para pentraxina com as seguintes observações fundamentais: 

1) A marcação protéica imunohistoquímica de TNFα, PTX3 e iNOS e a 

expressão de RNAm para TNFα, IL-1β e PTX3 estiveram aumentadas nos grupos de 
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animais tratados com Ifosfamida com o tempo de sacrifício de 12 horas em relação 

aos controles tratados com salina. 

2) Ao tempo de 3 horas, os animais transgênicos para PTX3 tiveram menor 

inflamação pelo escore histomorfométrico, com maior imuno-marcação de iNOS e 

menor marcação de TNFα e PTX3 em relação aos animais do tipo selvagem. A 

expressão de RNAm para TNF-α e PTX3 acompanhou esta diferença. 

3) Ao tempo de 12 horas, os animais com hiperexpressão de PTX3, tiveram 

maior inflamação com aumento do PVU e maior marcação de TNF-α e iNOS em 

realação aos de tipo selvagem. A expressão de RNAm não mostrou as mesmas 

diferenças. 

4) expressão de RNAm para IL-1β não mostrou diferenças entre transgênicos 

e do tipo selvagem  

5) Os animais nocauteados para PTX3 tiveram inflamação comparável aos 

animais do tipo selvagem após 12 horas da injeção de Ifosfamida. Entretanto a perda 

de expressão do gene de PTX3 permite uma razão de expressão de TNFα mais 

intensa do que nos controles do tipo selvagem.   

Para explicar estes fenômeno propõe-se: 

• A estimulação de PTX3 nos transgênicos leva a uma maior produção 

inicial de NO e pode contribuir para a inibição da migração de 

polimorfonucleares, neste primeiro momento 

• A maior expressão de PTX3 constitutivamente, nos transgênicos, 

levaria a uma inibição da transcrição do próprio TNFα no início do 

processo, este mecanismo tenderia a diminuir a resposta inflamatória 

no momento inicial. 
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• Ultrapassado este momento inicial, a progressão do dano epitelial e a 

agressão à bexiga dos animais transgênicos levaria a uma progressão 

dos fenômenos inflamatórios de maneira que o balanço dos 

mediadores( TNFα, IL1-β, PTX3 e NO) conduziria a uma exacerbação 

do fenômeno inflamatório. Sendo este mais intenso do que nos animais 

do tipo selvagem ao tempo de 12 horas. 

• Na ausência do gene para PTX3, há uma compensação por outras vias 

da modulação inflamatória, de forma que nos animais nocauteados 

para a pentraxina a cistite hemorrágica não se mostrou diferente dos 

seus controles do tipo selvagem. Entretanto a maior razão de 

expressão de TNFα nos animais KO para PTX3 reforça a hipótese da 

possível ação inibitória de PTX3 sobre a expressão de TNF-α. 

• A regulação da produção de PTX3, neste modelo parece estar 

principalmente associada à via do TNFα.  A variação de IL-1β, a partir 

da manipulação genética de PTX3, foi menos importante. 

  A modulação farmacológica da cistite hemorágica foi a etapa seguinte a ser 

explorada. Utilizou-se os dados da experiência prévia do LAFICA com drogas de 

conhecida atividade inibitória nas concentrações especificadas e o protocolo 

experimental descrito. Conforme o esperado, as drogas com mais acentuada inibição 

do edema dimensionado pelo PVU foram o MESNA e a amifostina, sendo que 

nenhuma das drogas produziu efeito inibitório completo pela análise microscópica. 

Isso confirma os dados de estudos anteriores e reacende a relevância da cistite 

hemorrágica enquanto efeito adverso das oxazafosforinas na prática clínica. 
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A talidomida é um um potente inibidor seletivo da expressão de TNF-α. A 

droga promove diminuição da inflamação e da expressão de TNF-α reduzindo sua 

expressão em condrócitos em modelo de artrite por Zymosan (VALE et al., 2006) e 

em enterócitos em modelo de mucosite intestinal induzida por irinotecan (MELO et 

al., 2007). O TNF-α, a partir dos resultados obtidos, se confirma como uma citocina 

precoce na cascata da inflamação. A ação da talidomida, neste experimento, além de 

confirmar a inibição de TNF-α, é acompanhada pela inibição marcante da 

imunomarcação para PTX3. Este fato pode ser explicado (LEE et al., 1993) por uma 

possível dependência do estímulo por TNFα para expressão da pentraxina neste 

modelo. A ação da talidomida, entretanto, não inibe de maneira igualmente 

contundente a imunomarcação para IL-1β o que reforça a ligação entre o TNFα e 

PTX3. Provavelmente, no modelo de inflamação da cistite hemorrágica, a expressão 

de PTX3 é predominantemente estimulada pelo TNFα, parecendo menor a 

dependência de IL-1β.   

A ação da aminoguanidina, inibidor seletivo da iNOS produz uma inibição 

menor da expressão de PTX3 e TNFα. Estes dados fortaleçem a proposição de que 

o Óxido Nítrico se comporta como mediador mais tardio neste modelo de inflamação. 

Novamente, de maneira distinta ao acontecido com TNFα, a expressão de IL-1β 

(figura 25) foi bastante reduzida pela ação da aminoguanidina. Este dado, demonstra 

que apesar de agirem por vias diferentes envolvendo intermediários específicos, os 

dois mediadores atuam de maneira sinérgica na resposta inflamatória. Certamente, a 

pouca redundância de ações entre os dois mediadores caracteriza a alta 

complexidade do fenômeno inflamatório e as múltiplas vias de modulação.  
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A amifostina produz uma marcante redução da marcação para TNFα e IL-1β, 

porém não promove uma redução proporcional de PTX3. Este dado fortalece a idéia 

da multiplicidade de mecanismos de ação da droga que ao mesmo tempo tem ação 

contra espécies reativas de oxigênio e nitrogênio e uma possível ação anti-

inflamatória com inibição de TNFα e IL-1β. Desta forma, a produção de PTX3 estaria 

associada a um terceiro estímulo ainda não caracterizado neste modelo. Como antes 

demonstrado (SOUZA-FILHO et al., 1997), o PAF  tem papel importante na 

modulação da cistite, sendo também possível uma interação deste com PTX3. Além 

disso, citocinas envolvidas na regulação da resposta inflamatória, remodelação e 

reparo, como IL-10, tem conhecida ação de estímulo sobre PTX3 (MANTOVANI et 

al., 2004),  e segundo dados não publicados do LAFICA, tem participação descrita no 

modelo de CH, o que poderia explicar a manutenção da expressão de PTX3 diante 

do pre-tratamento com amifostina, uma vez que faz sentido entender esta expressão 

como importante para o controle da extensão da lesão e eficiência do reparo. Neste 

caso, a conhecida função de modulação da pentraxina de deposição de matriz 

extracelular e remodelação seria predominante. Esta função está definivamente 

caracterizada nos estudos sobre a propriedade de PTX3 de interferir na maturação 

da matriz do cumulus oophorus  (SALUSTRI et al., 2004) para permitir a adequada 

fertilização do oócito. 

 Em resumo, sugere-se a partir de todos estes dados que PTX3 assume papel 

relevante na resposta inflamatória em modelo de cistite hemorrágica induzida por 

ifosfamida de acordo com a figura 28 
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Figura 23 – Representação esquemática hipotética do papel de PTX3 na 

mediação da resposta inflamatória na cistite hemorrágica. Note-se a 

associação com o estímulo por TNFα e o provável efeito inibitório da 

pentraxina sobre a expressão deste mediador, além da associação de PTX3 

com a produção de NO.  
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7. CONCLUSÔES 

 

• A pentraxina 3 (PTX3) está envolvida como mediador inflamatório na 

patogênese da cistite hemorrágica induzida por ifosfamida em modelo 

murino 

• Além das células do infiltrado inflamatório, as células do epitélio vesical 

produzem PTX3 e tomam parte importante no processo de modulação do 

fenômeno inflamatório neste modelo. 

• Sua produção está mais associada ao estímulo por TNFα e em menor 

escala à ação de IL-1β. Sua expressão se encontra associada a uma 

potenciação da expressão de iNOS.. A alta expressão de PTX3 parece 

exercer efeito inbitório sobre a produção do seu principal estimulador neste 

modelo, o TNFα. 

• A expressão de PTX3 foi inibida de maneira mais intensa a partir de 

inibidores seletivos para TNFα e do uroprotetor clássico MESNA. A 

amifostina, apesar de produzir uma inibição marcante dos eventos 

inflamatórios não impediu a produção de PTX3. 
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ANEXO I – Escore de lesão tecidual à microscopia (modificado de GRAY) 

 

Critérios individuais 

 

Descamação           Hemorragia 

0 ausente            0  ausente 

1 leve            1 leve 

2 intensa           2 intensa 

 

Edema           Infiltrado inflamatório 

0 ausente           0   ausente 

1  leve            1  leve 

2 intenso            2 intenso   

  

 

Escore Global: mínimo de 0 e máximo de 8 

 


