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RESUMO 

 

SCHNEIDER, AH. Papel das NETs como indutoras de dor articular na artrite 

reumatoide. Dissertação de Mestrado – Departamento de Farmacologia da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, SP. 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune que tem como um dos 

principais sintomas a dor articular. Durante o processo inflamatório, nociceptores 

são ativados por mediadores nociceptivos, como por exemplo a prostaglandina 

E2 e via IL-1β. É conhecido o papel fundamental dos neutrófilos na liberação de 

estímulos nociceptivos, entretanto, não é conhecido o papel das neutrophil 

extracellular traps liberadas por esses neutrófilos em doenças autoimunes como 

a artrite, na gênese da dor articular. Nossos resultados demonstraram que 

animais com artrite induzida por antígeno (AIA) possuem um aumento de NETs 

relacionado com o aumento da expressão gênica de Pad4, enzima fundamental 

para a geração de NETs. A degradação dessas NETs através de DNase é capaz 

de reduzir parâmetros da doença, como o edema, hiperplasia da sinóvia, 

infiltrado celular, e a hipernocicepção, apesar de não haver alteração na 

migração dos neutrófilos para as articulações. A partir disso, nossos resultados 

seguintes demonstraram que as NETs são capazes de induzir hipernocicepção 

em camundongos e que essa queda no limiar mecânico pode ocorrer devido 

aumento da expressão de COX-2, o que possivelmente leva a uma ativação de 

prostaglandinas. Além disso, ocorre aumento da concentração de citocinas pró-

inflamatórias, possivelmente via ativação de receptores Toll-4 pelo 

reconhecimento das histonas dessas NETs. Ademais, pacientes com AR 

possuem aumento de NETs nos líquidos sinoviais e neutrófilos mais propensos 

a produzirem NETs, as quais têm relação com o aumento da escala de dor 

nesses pacientes. Deste modo, podemos propor um novo alvo para o tratamento 

de dor articular.  

Palavras-chave: artrite reumatoide, dor articular, neutrófilos, NETs.  



 

 

ABSTRACT 

 

SCHNEIDER, AH. Role of NETs as inducers of joint pain in rheumatoid 

arthritis. Thesis (Master) – Department of Pharmacology of the School of 

Medicine of Ribeirao Preto – University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, SP. 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease that has as one of the main 

joint symptoms. During the inflammatory process, nociceptors are activated by 

nociceptive media, such as prostaglandin E2 and via IL-1β. The role of 

neutrophils in the release of nociceptive stimuli is known, however, the role of 

neutrophil extracellular traps released by these neutrophils in autoimmune 

diseases as an arthritis in the origin of joint pain is not known. Our results 

demonstrated that animals with antigen-induced arthritis (AIA) have an increase 

in NETs related to the increase in Pad4 gene expression, a fundamental enzyme 

for the generation of NETs. Degradation of these NETs through DNase can 

reduce disease levels such as edema, synovial hyperplasia, cellular infiltrate and 

hypernociception, although there is no change in neutrophils to joints. From this, 

our results demonstrated as NETs are able to induce hypernociception in mice 

and that probably no mechanical mechanism limit may occur the increased 

expression of COX-2, or leading to prostaglandin. In addition, there is an 

increased concentration of proinflammatory cytokines, possibly via activation of 

Toll-4 receptors by recognizing the histories of these NETs. In addition, RA 

patients have increased NETs at synovial and neutrophil levels more likely to 

produce NETs, as they are related to increasing patient scale. In this mode we 

can propose a new target for the treatment of joint pain. 

Key words: rheumatoid arthritis, joint pain, neutrophils, NETs.  
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1. INTODUÇÃO 

 

1.1. Artrite reumatoide  

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune de caráter inflamatório, 

onde a desregulação do sistema imunológico causa lesão ao tecido sinovial, o qual 

é responsável pelo revestimento das articulações. Esse dano é caracterizado por 

uma inflamação denominada sinovite, a qual tem como um dos seus efeitos o 

desenvolvimento de novos vasos sanguíneos, processo conhecido como 

angiogênese. Esse processo facilita o aumento da migração leucocitária e altera a 

organização do tecido sinovial, formando o chamado pannus. Na AR são afetadas 

as pequenas e grandes articulações periféricas, como as das mãos, dos pulsos, 

dos joelhos, dos pés e dos tornozelos (Kennedy et al., 2010; Zamanpoor, 2019). 

A AR é caracterizada pela presença de autoanticorpos, os quais podem ser 

encontrados no sangue e no fluido sinovial de pacientes artríticos. Dentre os 

principais, temos os anticorpos anti-proteínas citrulinadas (ACPAs) e o fator 

reumatoide (FR), utilizados atualmente como biomarcadores da doença, auxiliando 

no diagnóstico de pacientes e também no direcionamento de tratamentos 

adequados, entretanto, alguns pacientes são considerados soronegativos (van der 

Linden et al., 2009). É importante ressaltar que esses autoanticorpos podem ser 

encontrados, muitas vezes, na fase inicial da AR, a qual ocorre antes mesmo do 

aparecimento dos sintomas clínicos (Derksen et al., 2017).  

Estima-se que a prevalência de AR seja de 0,5 a 1% da população mundial 

adulta (McInnes & Schett, 2011). Pacientes com AR têm um aumento da 
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prevalência de doenças psiquiátricas, como por exemplo, a depressão, uma das 

principais comorbidades que afeta os indivíduos artríticos, em comparação com o 

restante da população (van’t Land et al., 2010; Baerwald et al., 2019). A depressão 

nesses indivíduos é associada com um aumento da dor, inflamação e incapacitação 

(Edwards et al., 2011). Ademais, a depressão é um dos fatores que leva à 

descontinuidade do tratamento (DiMatteo et al., 2000). Ainda, é importante citar que 

existe uma perda de produtividade dos indivíduos com AR (Sullivan et al., 2010).  

A etiologia da AR ainda não se encontra totalmente esclarecida. 

Atualmente, sabe-se que a AR é uma desordem multifatorial, da qual participam 

fatores genéticos, como por exemplo as alterações no gene HLA-DRB (Deighton et 

al., 1989), ambientais, como o tabagismo (Talbot et al., 2018), e fatores hormonais, 

visto que as mulheres são três vezes mais acometidas pela doença em relação aos 

homens (Ostensen, 1999; Khalifa et al., 2016). Ademais, existem estudos que 

demonstram que ocorre um aumento da expressão dos receptores Toll (TLRs) dos 

tipos 2 e 4 no tecido sinovial de pacientes com AR, e que o tratamento com os 

antagonistas farmacológicos do TLR-2 e TLR-4 acarreta em uma melhora 

sintomática da doença (Radstake et al., 2004).  

As drogas anti-reumáticas modificadoras do curso da doença, conhecidas 

como DMARDs, são amplamente utilizadas na clínica por serem capazes de reduzir 

as lesões articular (Wassenberg & Rau, 2002). O exemplo mais conhecido de 

DMARD é o metotrexato (MTX), sendo o tratamento farmacológico de escolha para 

pacientes com AR. Seu mecanismo de ação está relacionado com o aumento dos 

níveis de adenosina, através da inibição da enzima AICAR (ribonucleótido 

aminoimidazocarboxamida) transformilase, promovendo o acúmulo de AICAR, cujo 

metabólito inibe diretamente a enzima adenosina deaminase, enzima que converte 
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adenosina em inosina, permitindo então o acúmulo de adenosina no citoplasma. 

Os níveis aumentados de adenosina permitem que ela seja transportada para o 

meio extracelular, exercendo seu efeito anti-inflamatório, principalmente por 

estimular a produção de células T reguladoras (Tregs), uma subpopulação de 

células T conhecida por controlar a resposta imune. Entretanto, cerca de 40% dos 

pacientes tratados com MTX não respondem à terapia (Peres et al., 2018).   

Aos pacientes não respondedores, como alternativa terapêutica, deve-se 

agregar ao tratamento os imunobiológicos. Dentre os mais utilizados estão aqueles 

direcionados ao controle do efeito de citocinas pró-inflamatórias, como o infliximab 

e o tocilizumab, anticorpos monoclonais que bloqueiam o fator de necrose tumoral 

(TNF)-α (Criscione & Clair, 2002) e o receptor da interleucina (IL) 6 (Narazaki, 

2017), respectivamente. Além dos custos elevados, é necessário mencionar que os 

efeitos adversos também contribuem para a interrupção do tratamento (Swierkot et 

al., 2014). Sendo assim, faz-se importante o estudo de novos mecanismos 

envolvidos com a inflamação na AR visando, assim, a identificação de novos alvos 

terapêuticos. 

 

1.2. Modelo experimental de artrite reumatoide – Artrite Induzida por Antígeno 

(AIA) 

 

Os roedores são amplamente utilizados em modelos de artrite devido à 

facilidade de manuseio, relativo baixo custo e homogeneidade. Existem vários 

modelos de indução de artrite, porém nenhum deles pode reproduzir 

completamente a doença. Sendo assim, é importante utilizar um modelo com menor 

desigualdade e adequado ao estudo em questão (Choudhary et al., 2018).  
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 Dentre os diversos modelos experimentais de AR, temos o modelo de 

artrite induzida por antígeno (AIA), o qual consiste, basicamente, na imunização do 

animal com um antígeno, como a albumina sérica bovina metilada (mBSA) seguida 

de um desafio intra-articular com esse mesmo antígeno, o que gera uma resposta 

imune e uma artrite limitada à articulação que recebeu o antígeno. É um modelo 

dependente de células da imunidade adaptativa e que possui achados 

histopatológicos semelhantes aos de AR em pacientes, como hiperplasia da 

sinóvia, infiltração na região perivascular, formação de pannus e erosões 

cartilaginosas (Brackertz et al., 1977).  

O modelo de AIA foi o escolhido para o presente estudo porque além de 

possuir semelhanças com a doença em humanos, permite a avaliação do limiar 

nociceptivo dos animais (Ebbinghaus et al., 2017). É descrito que camundongos 

artríticos possuem hipernocicepção mecânica quando o mBSA é injetado na 

articulação tíbio-dorsal (Verri et al., 2008).  

 

1.3. Dor articular  

 

A dor é um dos cinco sinais cardinais da inflamação e tem papel fisiológico 

de proteção do organismo (Janeway et al., 2010). O organismo possui vários 

sistemas para o controle da homeostasia, e a dor é um deles, atuando como um 

mecanismo de alerta (Wall, 1999). Entretanto, também é o principal sintoma de 

inúmeras condições patológicas, como câncer, doenças inflamatórias e 

degenerativas, representando um problema de saúde pública com custo social 

elevado (van Hecke et al., 2013).  
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De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a 

dor é classificada como “uma experiência sensorial e emocional desagradável 

associada a um dano real ou potencial ao tecido, ou descrita em termos de tal dano” 

(IASP, 2012). A dor é dependente de dois componentes, a nocicepção e a 

percepção. A nocicepção resulta da detecção de estímulos capazes de 

comprometer a integridade física do organismo. Por sua vez, a percepção é 

dependente de condições psicológicas, emocionais e motivacionais, bem como das 

experiências de cada indivíduo. Em modelos animais, a dor é chamada de 

hipernocicepção, porque refere-se à redução do limiar nociceptivo, visto que não é 

possível saber a percepção dos mesmos. (Noback et al., 1996; Bas et al., 2016). 

A percepção dos estímulos nocivos se dá através do sistema nervoso 

central (SNC). Na periferia, ocorre ativação dos nociceptores (neurônios sensoriais 

primários) mediante a presença de estímulos nociceptivos, os quais sensibilizam 

esses neurônios. Durante o processo inflamatório, ocorrem alterações no SNC e 

no sistema nervoso periférico (SNP) que reduzem os limiares de dor. As 

articulações são inervadas por nociceptores, os quais encontram-se inativos em 

articulações saudáveis. Porém, quando ocorre lesão tecidual, como na AR, esses 

nociceptores são sensibilizados e tornam-se ativos. A partir dessa ativação, a 

informação nociceptiva é conduzida pelos neurônios primários que fazem sinapse 

com neurônios de segunda ordem localizados na medula, de onde o estímulo é 

levado até o córtex somatossensorial, local onde esse estímulo é percebido como 

dor (Schaible & Schmidt, 1988).  

Existem mediadores nociceptivos que podem atuar direta e/ou 

indiretamente nos nociceptores. As prostaglandinas geradas a partir da enzima 

ciclooxigenase (COX) são mediadores responsáveis por atuar de maneira direta na 
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sensibilização desses neurônios. A citocina IL-1β, também atua como um mediador 

nociceptivo indireto, estimulando o aumento da expressão de COX-2 e, 

consequentemente, de prostaglandinas. Ademais, a IL-1β, estimula a liberação da 

quimiocina derivada de queratinócitos (KC), a qual estimula as aminas 

simpatomiméticas, as quais também podem sensibilizar os nociceptores (Cunha et 

al., 1992; Cunha et al., 2008).  

O TNF-α é uma citocina importante durante a cascata de mediadores 

nociceptivos no contexto de dor articular, podendo atuar por duas vias paralelas. 

Uma dessas vias consiste na indução da IL-1β, a qual atua aumentando a produção 

de prostaglandinas, como citado acima. A segunda via de atuação do TNF-α é 

sobre o aumento da produção de KC, que exercerá seus efeitos sobre as aminas 

simpatomiméticas (Cunha et al., 1992).  

Durante o processo inflamatório ocorre a migração dos neutrófilos, um 

processo fundamental para a hipernocicepção articular. Em modelos de zimosan e 

carragenina, a inibição farmacológica da migração de neutrófilos com fucoidina 

(inibidor da adesão de leucócitos) é capaz de inibir a resposta hipernociceptiva em 

camundongos (Guerrero et al., 2008). Além disso, a hipernocicepção plantar 

induzida pelas citocinas citadas anteriormente, TNF-α e IL-1β é inibida com a 

administração da fucoidina. Sendo assim, na ausência da migração neutrofílica 

essas citocinas não são capazes de induzir hipernocicepção, o que demonstra que 

os neutrófilos são importantes na gênese desses mediadores (Cunha et al., 2008)   

A dor articular é um dos sintomas mais característicos de pacientes 

artríticos, sendo sua melhora prioridade para a maioria dos pacientes em 

tratamento (Klooster et al., 2007). Comumente, a dor articular na AR é tratada com 

o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Os AINEs são responsáveis 
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pela inibição das prostaglandinas, mediadores nociceptivos, através da inibição da 

enzima (COX), a qual possui três isoformas, sendo a COX-1, considerada 

fisiológica e constitutiva e a COX-2 que é induzida por processos inflamatórios, as 

mais conhecidas. Uma das principais problemáticas da terapia com AINEs é o risco 

do surgimento de úlceras gástricas, devido à inibição da COX-1 por um tempo 

prolongado, visto que a AR é uma doença crônica e necessita de tratamento 

medicamentoso contínuo (Crofford, 2013; Rang et al., 2007). Atualmente, com a 

evolução do tratamento da AR surgiram os DMARDs, que apesar de serem eficazes 

em, muitas vezes controlar a doença e manter a sua atividade baixa, motivo pelo 

qual há sensação de redução da dor, em alguns pacientes não há essa redução, 

porque como já mencionado, existem muitos casos onde não há remissão da 

doença por ausência de resposta ao tratamento (Lee et al., 2014). Sendo assim, 

existe a necessidade de buscar-se novas alternativas terapêuticas para o controle 

da dor em pacientes com AR.  

 

1.4. Neutrófilos  

 

Os neutrófilos são os leucócitos, também conhecidos como glóbulos 

brancos, mais abundantes encontrados na circulação, tendo um papel fundamental 

no contexto de imunidade inata (Silva & Correia-Neves, 2012). São considerados 

fagócitos de primeira linha, tendo um alto poder citotóxico devido à fatores como a 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e liberação de grânulos (Nathan 

& Shiloh, 2000). Adicionalmente, os neutrófilos são capazes de liberar a enzima 

MPO, envolvida nos mecanismos oxidativos contra microorganismos realizados por 

estas células (Klebanoff, 2005).  
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Seu desenvolvimento ocorre na medula óssea e são liberados na 

circulação (Borregaard, 2010), onde têm vida curta, sofrendo apoptose 

rapidamente. Entretanto, durante processos infecciosos, os neutrófilos são 

recrutados a partir de sinais dados por citocinas e quimiocinas e saem da circulação 

em direção ao sítio inflamatório, onde se ativam e podem liberar seus grânulos, 

processo conhecido como degranulação (Mantovani et al., 2011). Essa migração 

em direção aos tecidos inflamados faz com que os neutrófilos sofram mudanças de 

função e de longevidade, através do aumento da expressão de proteínas capazes 

de controlar a apoptose, o que leva a um consequente aumento de sua vida útil  

(Cassatela, 1999; Mantovani et al., 2011).  

Além de serem atraídos em direção aos tecidos e se ativarem mediante 

infecções causadas por microorganismos, essa migração também ocorre em 

doenças inflamatórias, onde existe uma desregulação da apoptose de neutrófilos, 

fazendo com que assim a vida destas células seja prolongada, o que leva, 

consequentemente, a um aumento da produção de citocinas, enzimas e EROs, 

perdurando a inflamação (Wright et al., 2014).  

Hoje sabe-se que estas células possuem papel ativo e importante no 

processo de AR. Neutrófilos de pacientes artríticos são funcionalmente diferentes 

dos de indivíduos saudáveis, expressando, por exemplo, altos níveis de TNF de 

membrana (Wright et al., 2011). Além disso, a MPO, que possui alto caráter 

citotóxico, apresenta atividade anormal em doenças autoimunes, sendo encontrada 

em níveis elevados tanto no plasma como na sinóvia de pacientes (Fernandes et 

al., 2012). Outra enzima com papel importante é a elastase de neutrófilos (NE), 

uma serina-protease que ativa receptores que levam a uma resposta inflamatória e 
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contribuem para o processo de destruição da cartilagem (Watanabe et al., 1990; 

Busso et al., 2007).  

 

1.5. Neutrophil Extracellular Traps  

 

Outro mecanismo de defesa dos neutrófilos descoberto em 2004 é o de 

formação das neutrophil extracellular traps (NETs). Os neutrófilos ativados liberam 

sua cromatina (DNA+histonas) juntamente a grânulos e enzimas, como a MPO e 

elastase, que formam uma estrutura semelhante a uma malha, a qual atua como 

uma armadilha que pode levar à morte de patógenos extracelulares (Brinkmann et 

al., 2004). A enzima peptidilarginina deiminase 4 (PADI-4) expressa em 

granulócitos, como os neutrófilos, é essencial para a formação das NETs. A 

ativação da PADI-4 ocorre por mecanismo dependente do aumento do influxo de 

cálcio intracelular. Essa enzima leva à citrulinação de histonas presentes na 

cromatina, causando sua descondensação, o que facilita a extrusão de parte do 

DNA cromossômico que será liberado associado a moléculas antimicrobianas, 

como a MPO, a elastase e a catepsina G (Rohrbach et al., 2012). Assim, a formação 

de NETs pode ser inibida, experimentalmente, através da inibição farmacológica ou 

deleção genética da PADI-4 (Li et al., 2010). Além disso, a degradação de NETs 

previamente formadas pode ser obtida com a utilização de DNases (Sperling et al., 

2017).  

Foi descrito que a liberação das NETs, processo conhecido por netose, 

consiste em um tipo de morte neutrofílica distinta da apoptose e da necrose (Fuchs 

et al., 2007). A apoptose é um tipo de morte celular natural e programada 

geneticamente. Neutrófilos submetidos à apoptose apresentam alterações 
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morfológicas, como o desacoplamento do citoesqueleto da membrana plasmática, 

o qual causa uma protusão na membrana plasmática da célula, condensação da 

cromatina, corte do DNA por endonucleases, encolhimento do corpo celular e 

densificação do citoplasma (Dabrowska et al., 2018). Por outro lado, a necrose é 

caracterizada como um processo passivo que ocorre pela influência de fatores 

físicos como temperatura, fatores químicos e biológicos (Syntichaki & Tavernarakis, 

2002). Ocorre um desequilíbrio osmótico, levando a despolarização da membrana 

mitocondrial e um transporte inadequado de íons, causando assim uma inibição do 

metabolismo celular e diminuição de ATP (Trump & Berezesky,1995; Trump et al., 

1997).  

Dentre os estímulos que levam à produção de NETs in vitro, temos, por 

exemplo, o acetato miristato de forbol (PMA), o lipopolissacarídeo (LPS) e a IL-8 

(Brinkmann et al., 2004), bem como microorganismos e seus constituintes. Além da 

IL-8, outros mediadores inflamatórios, como exemplo o TNF e o interferon (IFN), 

também são descritos por induzir a formação de NETs através da ativação da PADI-

4 (Branzk & Papayannopoulos, 2013; Cooper et al., 2013). 

Além do seu papel microbicida, as NETs parecem estar envolvidas com 

outros mecanismos. O seu bloqueio é capaz de reduzir o dano tecidual em 

camundongos submetidos a doenças infecciosas, o que sugere que as NETs 

podem induzir dano ao tecido do hospedeiro (Kolaczkowska et al., 2015). Ademais, 

proteínas expostas ao meio extracelular durante o processo de netose resultam 

numa potencial apresentação de autoantígenos e na liberação de padrões 

moleculares associados ao dano (DAMPs) (Jorch & Kubes, 2017), o que torna a 

liberação de NETs um fator que pode estar envolvido com a autoimunidade. Além 

disso, sabe-se que pacientes com AR possuem aumento de NETs quando 
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comparados a indivíduos saudáveis, e que essas NETs podem estar envolvidas 

com processos lesivos (Chowdhury et al., 2014).  
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2. JUSTIFICATIVA  

 

Sabe-se que as NETs estão envolvidas com processos lesivos em doenças 

autoimunes como a AR, e que os neutrófilos têm um papel fundamental na 

hipernocicepção através, principalmente, da liberação de mediadores nociceptivos 

nas articulações. Portanto, é importante estudar se a liberação de NETs por esses 

neutrófilos possui um papel nessa hipernocicepção.   
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3.OBJETIVOS  

 

Objetivo geral  

 

Investigar o papel das NETs na dor articular em modelo experimental de 

artrite reumatoide e em pacientes artríticos.  

 

Objetivos específicos  

 

3.1.1. Investigar se as NETs têm participação no modelo de AIA; 

 

3.1.2. Investigar se o bloqueio das NETs altera a doença experimental; 

 

3.1.3. Investigar se as NETs causam dor articular; 

 

3.1.4. Investigar os mecanismos pelos quais as NETs poderiam causar dor articular; 

 

3.1.5. Investigar a relação entre o aumento de NETs e dor em pacientes com AR. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1. Pacientes 

 

 Os pacientes com AR e osteoartrite (OA), além de indivíduos saudáveis 

voluntários foram provenientes do ambulatório de reumatologia do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto e os experimentos seguiram as normas de acordo com 

o Comitê de Ética de Experimentação Humana (Anexo 1). Foram coletados os 

sangues de pacientes com AR e de indivíduos controles para dosagem de NETs 

em neutrófilos periféricos isolados. Também foram coletados os líquidos sinoviais 

de pacientes com AR e OA para dosagem de NETs e feita análise de dor através 

da Escala Visual Analógica de Dor (EVA-D). 

 

4.2. Escala Visual Analógica de Dor 

 

É uma escala que marca a dor de 0 a 100 mm. As pontuações menores de 

34 indicam “dor leve”, pontuações entre 35 e 67 indicam “dor moderada” e maiores 

que 67 indicam “dor grave”. Essa pontuação é dada de acordo com as respostas 

dos pacientes (Bird & Dickson, 2001).  

 

4.3. Isolamento de neutrófilos periféricos  
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Após a coleta dos sangues dos pacientes e dos indivíduos controles no 

ambulatório de reumatologia, os tubos contendo citrato foram centrifugados a 

450G, 4ºC, por 10 minutos. Os plasmas foram separados e a partir do restante dos 

sangues foram feitos os isolamentos dos neutrófilos através da montagem de 

gradiente de Percoll. Em falcons de 15 mL foram montados quatro gradientes com 

diferentes densidades (72%, 63%, 54% e 45%) com 2 mL de cada, do mais 

concentrado para o menos concentrado, totalizando 8 mL em cada falcon. Após, os 

sangues foram depositados sobre os gradientes até um volume de onze mL. Os 

falcons foram centrifugados a 650G, 24ºC, aceleração e desaceleração 1, por 30 

minutos. Após essa centrifugação, os neutrófilos foram recolhidos com o auxílio de 

uma pipeta Pasteur na última nuvem celular formada em cada falcon. As foram 

lavadas com solução balanceada de Hank’s (HBSS) a 450G, 24ºC, por 10 minutos. 

Após essa lavagem as hemácias remanescentes foram lisadas com tampão de lise 

a 450G, 24ºC, por 10 minutos, e os neutrófilos foram ressuspendidos em HBSS 

com albumina sérica bovina (BSA) a 2% e contados em câmara de Neubauer para 

contagem total de células. Além disso, foi realizada contagem diferencial em 

lâminas preparadas em citocentrífuga e coradas com panótico. Foram plaqueados 

1x106 neutrófilos em placa de 48 poços e incubados por 4 horas em estufa de CO2 

e armazenados em freezer -20ºC para posterior dosagem de NETs. 

 

4.4. Animais  

 

Foram utilizados camundongos machos C57/Bl6, de linhagem isogênica 

selvagem, provenientes do Biotério Central do Departamento de Farmacologia da 
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Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), camundongos knockouts para 

TLR-4 e TNFR1 provenientes do Centro de Criação de Animais Especiais da 

Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Foram utilizados de cinco a seis 

animais por grupo experimental, os quais permaneceram cerca de dois dias no 

biotério do Departamento de Farmacologia, sob condições de temperatura e ciclo 

claro/escuro controlados, com livre acesso a água e ração, antes de serem 

submetidos aos ensaios biológicos, seguindo todos os protocolos de acordo com 

as diretrizes éticas e aprovadas pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da FMRP (241/2018) (Anexo 2).  

 

4.5. Preparo de soluções, drogas e reagentes 

 

 Gradientes de Percoll 

Percoll fisiológico 1: 

Percoll (GE Healthcare)...........................90 mL 

HBSS 10x sem fenol (Thermo Fisher).....10 mL 

Percoll fisiológico 2:  

Percoll (GE Healthcare)...........................90 mL 

HBSS 10x com fenol (Thermo Fisher).....10 mL 

 

Preparo dos gradientes para isolamento de neutrófilos do sangue periférico 

humano: 

72%: 36 mL de Percoll fisiológico 1 + 14 mL de HBSS 1x 

63%: 31,5 mL de Percoll fisiológico 2 + 18,5 mL de HBSS 1x 
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54%: 27 mL de Percoll fisiológico 1 + 23 mL de HBSS 1x 

45%: 22,5 mL de Percoll fisiológico 2 + 27,5 mL de HBSS 1x 

 

Preparo dos gradientes para isolamento de neutrófilos da medula óssea de 

camundongos: 

72%: 36 mL de Percoll fisiológico 1 + 14 mL de HBSS 1x 

65%: 32,5 mL de Percoll fisiológico 2 + 17,5 mL de HBSS 1x  

O pH foi ajustado para 7,4 com hidróxido de sódio (NaOH) ou ácido 

clorídrico (HCl) e as soluções foram armazenadas a 4°C antes de serem utilizadas.  

 

 Líquido de Turkey 

Ácido Acético Glacial P.A (Merck)...................................................9 mL 

Azul de Metileno (Merck).................................................................1mL 

Água Milli-Q q.s.p ............................................................................1 L 

 

 Corante panótico rápido (LaborClin) 

Panótico rápido nº 1: solução de triarilmetano 0,1%. 

Panótico rápido nº 2: solução de xantenos 0,1%. 

Panótico rápido nº 3: solução de tiazinas 0,1% 

 

 Tampão de salina-fostato (PBS) 

Cloreto de Sódio P.A (NaCl, Merck).............................................................8,0 g 

Cloreto de Potássio P.A (KCl, Merck)...........................................................0,2 g 

Fosfato de Sódio dibásico P.A (Na2HPO4, Merck)......................................1,15 g 

Fosfato de Potássio monobásico P.A (KH2PO4, Merck)..............................0,2 g 
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Água Milli-Q q.s.p .........................................................................................1L 

O pH foi ajustado para 7,4 com hidróxido de sódio (NaOH) ou ácido 

clorídrico (HCl) e a solução foi armazenada a 4°C antes de ser utilizada. 

 

 Albumina bovina sérica metilada (mBSA) 

Este reagente foi pesado e diluído em adjuvante completo de Freund (CFA) 

antes de ser utilizado.   

 Drogas 

A tabela a seguir (Tabela 1), descreve todas as drogas e os veículos 

utilizados no presente trabalho: 

Droga Veículo 

Pulmozyme (Roche) - 

Zimosan (Sigma-Aldrich) Salina 0,9% 

Indometacina (Prodome) Tampão Tris 0,1M, pH 8,0 

Tabela 1. Drogas e veículos utilizados nos protocolos experimentais.  

 

4.6. Artrite induzida por antígeno (AIA) 

 

Os animais C57/Bl6 foram anestesiados com isoflurano 1,5% (via 

inalatória) previamente aos procedimentos, seguindo as normas estabelecidas pela 

CEUA da FMRP. No dia 0 os animais foram imunizados por via subcutânea com 

uma emulsão composta de mBSA, NaCl 0,9% e CFA. No 7º dia foi realizada uma 

nova imunização seguindo o mesmo protocolo. No 21º dia os animais AIA foram 

desafiados com mBSA em NaCl 0,9% ou somente NaCl 0,9% (animais controles) 
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por via intra-articular em um ou dois joelhos. No vigésimo sexto dia o desafio foi 

repetido. O grupo de animais AIA tratados com Pulmozyme recebeu o tratamento 

por via intra-articular 1 hora antes e 1 hora após o segundo desafio com mBSA. A 

avaliação do edema foi feita com o auxílio de um paquímetro no dia 0 e 24 horas 

após o segundo desafio com mBSA. Os lavados articulares para contagem de 

neutrófilos e dosagem de NETs foram feitos com 10 μL de PBS com o auxílio de 

uma micropipeta. Os sangues desses animais foram coletados para a dosagem de 

NETs nos plasmas e os neutrófilos foram isolados das medulas também para 

quantificação de NETs em animais AIA e controles (figura 1).  

 

Figura 1. Protocolo experimental do modelo de AIA.  

 

4.7. Purificação e injeção de NET intra-articular  

 

Os neutrófilos das medulas de camundongos selvagens foram isolados a 

partir de gradiente de Percoll com as concentrações de 72% e 65%. Foram 

plaqueados 106 neutrófilos por poço em placa de 48 poços estimulados com 2 
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nanogramas (ng) de PMA. Após 4 horas em estufa de CO2 o sobrenadante foi 

coletado e o fundo da placa lavado e aspirado cuidadosamente com PBS sem cálcio 

e sem magnésio (Sigma-Aldrich) gelado e passado para eppendorfs de 1,5 mL, 

centrifugados a 650G, 4ºC por 10 minutos. Os sobrenadantes foram retirados e foi 

feita nova lavagem com o PBS gelado e uma centrifugação a 18.000 RPM, 4ºC por 

10 minutos. Por fim, os sobrenadantes foram descartados e foi feita ressuspensão 

dos lisados, restando 100μL de lisado com PBS. Essa NET foi armazenada em 

freezer -20ºC e dosada no NanoDrop e por meio de ensaio de fluorescência em 

placa sensibilizada com anticorpo anti-MPO (Invitrogen, PAS-16672) e com 

PicoGreen (Invitrogen). Posteriormente, essa NET purificada foi injetada nas 

concentrações de 5, 10 e 20 ng nas articulações dos joelhos direitos de animais 

selvagens, TLR-4 -/- ou TNFR1 -/-, e após 3, 6 e 24 horas foram avaliados os 

limiares mecânicos/edema/coleta das articulações para dosagem de citocinas pró-

inflamatórias por ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). 

 

4.8.  Contagem de neutrófilos  

 

Após a coleta dos lavados articulares foram feitas as contagens dos 

números totais de leucócitos destes lavados com auxílio da câmara de Neubauer e 

microscópio óptico (aumento de 400x). As contagens diferenciais foram feitas após 

centrifugação no Cytospin e coloração com hemotoxilina e eosina. 

 

4.9.  Dosagens de NETs 
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As dosagens de NETs foram feitas a partir dos lavados articulares dos 

animais. 24 após o segundo desafio intra-articular nos dois joelhos foram feitas as 

coletas dos lavados articulares com PBS auxiliado por uma micropipeta. Os lavados 

dos dois joelhos foram centrifugados a 10.000 G, 4ºC por 10 minutos e os 

sobrenadantes foram coletados para as dosagens de NETs. Em uma placa de 

fluorescência foi plaqueado anticorpo anti-MPO (Invitrogen®) e esta placa foi 

armazenada a 4ºC overnight. No segundo dia foram acrescentadas as amostras 

dos lavados, neutrófilos isolados e dos plasmas, e no terceiro dia foram feitas as 

quantificações de NETs através do kit Quant-iT ™ PicoGreen® (Invitrogen®) que 

quantificou DNA associado a enzima MPO. Também foram dosadas NETs nos 

neutrófilos isolados e líquidos sinoviais de pacientes seguindo o mesmo protocolo. 

 

4.10. Histologias  

 

24 horas após o segundo desafio com mBSA, as articulações dos animais 

controles, AIA e AIA tratados com Pulmozyme foram coletadas em paraformaldeído 

(PFA) 4% e após 24 horas permaneceram descalcificando em ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) durante 21 dias para serem feitos cortes histológicos em 

lâminas de histologia com parafina. Foram feitas colorações nas lâminas com os 

cortes para avaliação da estrutura articular com hematoxicilina e eosina.  

 

4.11. Determinação farmacológica dos mediadores inflamatórios envolvidos 

na hiperalgesia causada pelas NETs  
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Para determinar os mediadores envolvidos no processo de hiperlgesia 

induzida pelas NETs, foram utilizados animais deficientes para o receptor do tipo I 

do TNF-α e para o TLR-4. Além disso, foram utilizadas drogas como a 

indometacina, um inibidor das ciclooxigenases, e o Pulmozyme, uma DNase. Na 

tabela abaixo são descritos os protocolos farmacológicos de pré-tratamentos de 

acordo com as drogas, os tempos, as doses e as vias de administração (Tabela 2).  

Droga Tempo Dose/via Referência 

Indometacina 30 minutos antes 

da injeção de 

NETs 

5 mg/kg; i.p Cunha et al., 

2005 

Pulmozyme Co-tratamento 0,1 mg/kg; i.a - 

Tabela 2. Pré-tratamentos de acordo com as drogas, o tempo, a dosagem e a 
via. 

 

4.12. Avaliação da hipernocicepção mecânica articular  

 

Antes das avaliações nociceptivas mecânicas, os animais foram colocados 

em caixas de acrílico, cujo assoalho é constituído por uma rede de malha de arame 

não maleável, 45-60 minutos antes do experimento, para habituação ao ambiente. 

A hiperalgesia foi avaliada através do von Frey eletrônico aplicado na região medial 

da pata posterior direita. A resposta nociceptiva é caracterizada por flexão seguida 

de súbita retirada da pata e foi apresentada como limiar mecânico (g). 

4.13. ELISA 
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As articulações dos animais foram coletadas e maceradas em PBS 

contendo inibidor de protease e centrifugadas a 1500 RPM, a 4ºC por 10 minutos, 

e os sobrenadantes foram coletados e armazenados em freezer a -80ºC. Foram 

dosados os seguintes mediadores: IL-1β 6 horas após injeção de NETs i.a, TNF- α 

2 horas após injeção de NETs i.a, e KC/CXCL1 6 horas após a injeção de NETs i.a, 

os quais foram quantificados através do uso de KITs comerciais de ELISA (R&D 

System®). 

 

4.14. qPCR 

 

As expressões de RNAm para PAD4 e COX-2 foram avaliadas por PCR em 

tempo real. Foi feita extração do RNA total dos lavado articulares dos animais 

NAIVE e AIA, e de animais que receberam injeção de NETs i.a, utilizando kit de 

extração da Qiagen seguida de conversão para cDNA. A concentração de RNA foi 

determinada pela densidade ótica no comprimento de onda de 260 nm através do 

aparelho GeneQuant (Amersham Biosciences Corp., Piscataway).  O RNA foi 

transcrito para cDNA por ação da enzima transcriptase reversa Pre-Improm II 

(Promega, Madison,Wisconsin, USA). A reação quantitativa do qPCR em tempo 

real foi feita no ABI Prism 7500 Sequence Detection System usando o sistema de 

fluorescência SYBRgreen (Applied Biosystems, Warrington, UK) para a 

quantificação das amplificações. O qPCR foi executado com volume final da reação 

de 13 μL e mantido sobre 95ºC (10 min), e mais 40 ciclos de 94 ºC (1 min), 56 ºC 

(1 min) e 72 ºC (2 min). A curva de fusão foi analisada (65–95 ºC) para verificar se 
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apenas um produto foi amplificado. Amostras que tiveram mais de um pico foram 

excluídas. Os resultados foram analisados através do método comparativo de 

“cycle threshold” (CT). Os pares de primers (primer foward e primer reverse) 

murinos utilizados estão apresentados na Tabela 3. 

 

Primer Foward Reverse 

GAPDH GGGTGTGAACCACGAGAAAT CCTTCCACAATGCCAAAGTT 

PAD4 TGACCAATGGATGCAGGACG CTCTGTCCCTCGGGGAGTC 

COX-2 GTGGAAAAACCTCGTCCAGA GCTCGGCTTCCAGTATTGAG 

Tabela 3. Sequências de primers murinos utilizados.  

 

4.15. Análises estatísticas  

 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) 

que foram então avaliados por meio de ANOVA one-way ou two-way seguido de 

Bonferroni ou teste t de Student, ou por teste t não paramétrico. O nível de 

significância foi considerado para valores de p<0,05. As análises estatísticas 

foram realizadas no programa GraphPad Prism (GraphPad Software) versão 7.0. 
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5. RESULTADOS  

5.1. Aumento de NETs nas articulações de animais artríticos está associado 

ao aumento da expressão gênica de Padi4 articular. 

  

Inicialmente foi investigado se as NETs possuem participação no modelo 

de AIA. Para isso foram feitas coletas dos lavados articulares de camundongos 

artríticos e camundongos controles (que não receberam mBSA i.a) e a partir destes 

foram dosadas as NETs nos tempos de 3, 6, 12 e 24 horas após o segundo desafio 

com mBSA. Os resultados demonstraram que os animais AIA possuem um 

aumento de NETs nas articulações 24 horas após o segundo desafio com mBSA 

(3,04±0,43) (figura 2a). Além disso, esses animais possuem um aumento da 

expressão gênica de Padi4 articular 24 horas após o segundo desafio (2,89±0,44) 

(figura 2b).  

 

Figura 2. Aumento de NETs e da expressão gênica de Padi4 no modelo de 
AIA. (a) Avaliação da concentração de NETs nas articulações 3, 6, 12 e 24 horas 
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após o segundo desafio com mBSA. (b) Expressão gênica de Padi4 articular 24 

horas após o segundo desafio com mBSA. Os resultados representam a média ± 
EPM de 5-6 animais. * p<0,05 indicam diferença significativa quando comparado 

ao grupo controle (CT).  

 

5.2. Degradação de NETs causa uma melhora da doença experimental, com 

melhora da dor articular. 

 

O próximo passo foi avaliar se uma redução das NETs no modelo de AIA 

causaria alguma alteração na doença experimental. Para isso os animais artríticos 

foram tratados com o Pulmozyme, uma DNase utilizada experimentalmente para 

degradar as NETs, 1 hora antes e 1 hora após o segundo desafio com mBSA, e 

após 24 horas foi feita a coleta do lavado articular. Os animais AIA tratados com 

Pulmozyme têm uma redução da concentração de NETs nas articulações em 

relação aos animais AIA não tratados (0,44±0,30) (figura 3a). Apesar disso, a 

quantidade de neutrófilos nas articulações não sofre alterações significativas nos 

animais AIA tratados com Pulmozyme quando comparados aos AIA não tratados 

(4,85±0,47) (figura 3b). Entretanto, o edema e os parâmetros hiperplasia da sinóvia, 

infiltrado celular, avaliados a partir do escore histopatológico, encontram-se 

reduzidos nos animais AIA tratados com Pulmozyme quando comparados aos AIA 

não tratados (0,25±0,05) (figura 3c) (4,00±0,45) (figura 3d), respectivamente. Além 

disso, foi avaliada a hipernocicepção mecânica nesses animais através do Von Frey 

eletrônico, e como esperado os animais AIA possuem uma queda do limar 

mecânico em relação aos animais controle (4,12±1,14) e o tratamento com 

Pulmozyme reverte a queda desse limiar em relação aos animais artríticos não 

tratados (5,54±0,65) (fgura 3e).  
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Figura 3. Efeito da degradação das NETs na doença experimental (a) Avaliação 

do tratamento por via i.a com Pulmozyme em camundongos artríticos na 
concentração de NETs articular. (b) Quantificação de neutrófilos nas articulações 

de animais tratados por via i.a com Pulmozyme. (c) Medida do edema em animais 
artríticos tratados com Pulmozyme. (d) Escore histopatológico de animais artríticos 
tratado com Pulmzoyme. (e) Avaliação da hipernocicepção mecânica por Von Frey 

eletrônico 3, 6 e 24 horas após o segundo desafio com mBSA de animais artríticos 
tratados com Pulmozyme. Os resultados representam a média ± EPM de 5-6 

animais. * p<0,05 indicam diferença significativa quando comparado ao grupo 

E
s

c
o

r
e

h
is

to
p

a
to

ló
g

ic
o

C
T

A
IA

A
IA

 +
 P

L
Z

 
0

2

4

6

8

1 0

*

#

d .

L
im

ia
r
 m

e
c

â
n

ic
o

 (
g

)

0 3 6 2 4

0

2

4

6

8

1 0
C T

A IA

A IA  +  P L Z

T e m p o  a p ó s  d e s a fio  (h )

*
*

*

#

#
#

e .



43 

 

controle (CT); #p<0,05 indicam diferença significativa quando comparado ao grupo 

artrítico (AIA).   

 

5.3. NETs causam hipernocicepção articular.  

  

Devido à degradação das NETs levar à uma redução da hipernocicepção 

em animais AIA tratados com Pulmozyme, o passo seguinte foi investigar se as 

NETs são capazes de causar hpernocicepção mecânica quando administradas por 

via i.a. Sendo assim, os animais foram tratados por via i.a com salina (controle 

negativo), com zimosan (controle positivo, causa hipenocicepção articular), e com 

três diferentes doses de NET purificada (5, 10 e 20 ng) e após 3, 6 e 24 horas foram 

feitas as avaliações dos limiares mecânicos. De acordo com o resultado, temos que 

as três doses causam queda do limiar mecânico quando comparadas ao controle 

negativo, a salina. Entretanto, foi escolhida a dose de 10 ng, por ter causada maior 

queda do limiar mecânico, e por ser uma dose menor que a de 20 ng (3,98±0,96) 

(figura 4a). A seguir, essa NET foi tratada com Pulzomyme in vitro e foi injetada por 

via i.a. É possível observar que com a degradação dessa NET ocorre reversão da 

queda do limiar mecânico em relação aos animais tratados apenas com a NET 10 

ng (5,22±0,50) (figura 4b). Além disso, a injeção de NET é capaz de aumentar o 

edema em relação aos animais controle (salina) (0,47±0,03), e que o tratamento 

dessa NET com o Pulmzoyme reduz esse edema (0,23±0,03) (figura 4c). Ademais, 

visto que o TNF-α é uma citocina importante na cascata de hipernocicepção, 

avaliamos a importância dessa citocina com a injeção de NETs. Animais deficientes 

para o TNFR1 têm menor redução do limiar mecânico ao receberem injeção de 

NET quando comparados aos animais selvagens que possuem o receptor 

(5,41±0,38) (figura 4d) e de fato, existe um aumento da concentração articular de 
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TNF-α nesses animais tratados com NETs (1,35±0,23) (figura 4e).Também foram 

quantificadas as concentrações de IL-1β e de KC nas articulações dos animais que 

receberam NET i.a, e o que pode-se observar é que existe um aumento dessas 

citocinas pró-inflamatórias em relação aos animais controles (109,50±11,49) 

(366,10±46,58), respectivamente (figuras 4f e 4g).  
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Figura 4. Efeito da injeção de NETs nas articulações. (a) Avaliação da 

hipernocicepção mecânica 3, 6 e 24 horas após injeções de três diferentes doses 
de NETs (5, 10 e 20 ng). (b) Avaliação da hipernocicepção mecânica 3, 6 e 24 horas 
após injeção de NET tratada com Pulmozyme. (c) Avaliação do edema 24 horas 
após injeção de 10 ng de NET e tratamento concomitante com Pulmozyme. (d) 

Avaliação da hipernocicepção mecânica 3,6 e 24 horas após injeção de 10 ng de 
NET em animais TNFR1 -/-. (e) Dosagem de TNF-α nas articulações de animais 

tratados com NET i.a. (f) Dosagem de IL-1β nas articulações de animais tratados 
com NET i.a. (g) Dosagem de KC nas articulações de animais tratados com NET 

i.a. Os resultados representam a média ± EPM de 5 animais. * p<0,05 indicam 

diferença significativa quando comparado ao grupo salina; #p<0,05 indicam 
diferença significativa quando comparado ao grupo NET.  

 

5.4. NETs causam aumento da expressão gênica de COX-2. 

 

A PGE2 é um importante mediador nociceptivo, podendo ser liberada por 

células imunes como os neutrófilos. Sua síntese se dá a partir da enzima 

ciclooxigenase (COX)-2. Sendo assim, foram realizados experimentos para avaliar 

se a hipernocicepção articular causada pelas NETs tem envolvimento com a COX-

2. Para isso, os animais que receberam NET por via i.a tiveram seus lavados 

articulares coletados 6 horas após esse desafio, porque 6 horas é o pico de dor 

nesses animais. A partir das células dos lavados foi feito um ensaio de qPCR para 
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avaliar a expressão gênica da COX-2. É possível observar que a injeção de NET 

na articulação causa um aumento dessa expressão em relação aos animais 

controles (5,13±0,88) (figura 5a). Além disso, os animais que receberam NET i.a 

foram tratados com indometacina, um inibidor não seletivo de COX, e após 6 horas 

é percebido que ocorre aumento do limiar mecânico quando compara-se com 

animais que receberam NET por via i.a, mas que não foram tratados (6,12±0,16) 

(figura 5b).  

 

 

Figura 5.  Efeito da injeção de NETs na expressão de COX-2 nas células do 

lavado articular. (a) Avaliação da expressão gênica de COX-2 6 horas após 
injeção i.a de NET. (b) Avaliação da hipernocicepção mecânica por Von Frey 

eletrônico 6 horas após injeção de NET e tratamento com indometacina via i.p. Os 

resultados representam a média ± EPM de 5 animais. * p<0,05 indicam diferença 
significativa quando comparado ao grupo salina; #p<0,05 indicam diferença 

significativa quando comparado ao grupo NET.  

 

5.4. NETs causam hipernocicepção articular via TLR-4.  
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O passo seguinte foi identificar como as NETs causam hipernocicepção 

articular. Tendo em vista que o TLR-4 é um dos receptores reconhecedores de 

histonas, componentes das NETs, camundongos WT e TLR-4 -/- foram tratados 

com NET por via i.a e a hipernocicepção mecânica e o edema foram avaliados. Os 

animais TLR-4 -/- não demonstraram redução do limiar mecânico quando 

comparados aos animais WT (6,03±0,16) (figura 6a) e também redução do edema 

(0,10±0,02) (figura 6b).  

 

Figura 6. Efeito da injeção de NETs nas articulações de camundongos TLR-4 
-/-. (a) Avaliação da hipernocicepção mecânica 3, 6 e 24 horas após injeções de 
NET em camundongos TLR-4 -/-. (b) Avaliação do edema 24 horas após injeção 

de 10 ng de NET em camundongos TLR-4 -/-. Os resultados representam a média 
± EPM de 5 animais. * p<0,05 indicam diferença significativa quando comparado ao 

grupo salina; #p<0,05 indicam diferença significativa quando comparado ao grupo 
NET.  

 

5.6. Pacientes com AR têm aumento das concentrações de NETs nos líquidos 

sinoviais. 
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 Para transpor os dados encontrados em modelos animais para a clínica, 

foram dosadas as NETs nos líquidos sinoviais de pacientes com AR e com OA. O 

resultado demonstra que os pacientes com AR têm um aumento de NETs nas 

articulações em relação aos pacientes com osteoartrite (209,60±47,46) (figura 7).  

 

Figura 7. Aumento de NETs nas articulações de pacientes com AR. Foram 

coletados os líquidos sinoviais de 38 pacientes com AR e 17 pacientes com 

osteoartrite (AO).  

 

5.7. Neutrófilos de pacientes com AR são mais propensos a liberar NETs, as 

quais estão relacionadas com o aumento de dor. 

 

Visto que os pacientes com AR têm aumento de NETs nas articulações, o 

passo seguinte foi analisar se os seus neutrófilos são mais propensos à liberarem 

NETs. Para isso foram coletados os sangues de pacientes com AR e de indivíduos 

saudáveis. A partir dos sangues, os neutrófilos periféricos foram isolados por 

gradiente de Percoll. As NETs foram então dosadas nesses neutrófilos isolados em 
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cultura. O resultado demonstra que os neutrófilos de pacientes com AR são mais 

propensos a liberarem NETs em relação aos neutrófilos periféricos de indivíduos 

saudáveis (56,59±9,59) (figura 8a). Ademais, foi analisada se existe correlação 

entre essas NETs e o escore clínico de dor (EVA) nesses pacientes com AR. De 

acordo com o resultado, temos que existe uma correlação positiva entre o aumento 

de NETs liberadas pelos neutrófilos e o aumento do escore de dor nos pacientes 

(figura 8b).  

 

 

Figura 8. Aumento de NETs em neutrófilos isolados de pacientes com AR e 
correlação com escore de dor. (a) Foram coletados os neutrófilos de 26 pacientes 
com AR e de 13 indivíduos controles. (b) Correlação positiva entre as NETs 

liberadas pelos neutrófilos de pacientes com AR e o escore de dor nos mesmos 
(EVA).  
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6. DISCUSSÃO 

 

A AR é a doença autoimune mais prevalente na população mundial, afetando 

a mortalidade e a qualidade de vida dos pacientes. Os homens têm uma redução 

de 4 anos na expectativa de vida, e essa diferença aumenta no caso das mulheres, 

que têm uma média de 10 anos a menos de expectativa de vida em relação às 

mulheres sem AR (Blumenauer et al., 2003; Haroon et al., 2007). Apesar do avanço 

na terapêutica, ainda há a necessidade pela busca de novas alternativas, visto que 

os medicamentos mais utilizados, MTX e infliximab, apresentam problemas quanto 

à responsividade (Romão et al., 2013). Nos últimos anos, foi demonstrado um 

aumento das NETs em amostras de pacientes com AR, possibilitando a descoberta 

de um novo biomarcador e também de um novo alvo terapêutico (Khandpur et al., 

2013; Sur Chowdhury et al., 2014).  

Um dos modelos mais utilizados para o estudo da AR é o modelo de artrite 

induzida por antígeno (AIA), que permite avaliar alguns parâmetros semelhantes à 

doença, como a formação de edema, migração de neutrófilos nas articulações, 

alterações histopatológicas (hiperplasia sinovial, infiltrado celular), aumento de 

citocinas pró-inflamatórias e hipernocicepção articular (Meyer et al., 2010; Zhang et 

al., 2018; Costa et al., 2015). De acordo com os resultados obtidos no presente 

trabalho, temos que o modelo de AIA também é capaz de causar um aumento da 

concentração articular de NETs, citadas anteriormente como importantes na 

patogênese. Em outro modelo de AR, o de artrite induzida por colágeno (CIA), 

também foi demonstrado que ocorre um aumento de NETs liberadas por neutrófilos 

da medula. Além disso, animais CIA tratados com inibidor da PADI-4, a Cl-amidina, 

demonstraram redução dos sintomas da doença (Papadaki et al., 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6058036/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6058036/#B12
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Atualmente sabe-se que a PADI-4 é importante para a produção de NETs (Knight 

et al., 2013), e no presente estudo os animais AIA possuem um aumento da sua 

expressão gênica, corroborando com o resultado de aumento de NETs.  

 Assim como a inibição da enzima PADI-4 leva à uma melhora de animais 

artríticos demonstrada por Papadaki e colaboradores, a degradação de NETs 

previamente formadas também é capaz de levar à uma melhora da doença 

experimental. O Pulmozyme, uma Dnase I exógena, é capaz de degradar NETs 

(Peña-Martínez et al., 2019), como pode ser demonstrado em animais AIA tratados 

por via i.a, os quais demonstraram redução da concentração de NETs nas 

articulações. Apesar disso, não há alteração significativa quanto à quantidade de 

neutrófilos nas articulações, demonstrando que os neutrófilos migram para a região, 

porém as NETs são degradadas e não exercerão seus efeitos. Visto isso, com essa 

redução das NETs previamente formadas, os resultados demonstraram que houve 

uma redução do edema nos animais artríticos tratados com o Pulmozyme. Como 

descrito acima, a formação do inchaço articular é um dos sintomas no modelo de 

AIA, e muitas vezes é associado à migração neutrofílica (Guazelli et al., 2018). Além 

disso, o modelo é conhecido por levar à uma piora do escore histopatológico (Gou 

et al., 2018; Zhuang et al., 2017) e os nossos resultados demonstram que uma 

redução da concentração de NETs é capaz de melhorar esse escore. Bem como 

ocorre uma melhora na hipernocicepção articular, um parâmetro clássico do modelo 

em questão (Pinto et al., 2015). Esses resultados demonstram que esses sintomas 

podem, em parte, ser desencadeados não somente pela presença dos neutrófilos, 

mas pelo processo de netose.  

Durante o processo inflamatório, células do sistema imune, como os 

neutrófilos, principalmente, migram em direção ao tecido inflamado e medeiam a 
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liberação de moléculas hiperalgésicas (Cook et al., 2018). Os neutrófilos participam 

do desenvolvimento da hipernocicepção articular e também do aumento da 

permeabilidade vascular que forma o edema (Pinto et al., 2010; Moncada et al., 

1973). No nosso estudo, observamos que as NETs liberadas por neutrófilos são 

capazes de causar hipernocicepção quando injetadas na cápsula articular de 

camundongos selvagens, sendo a primeira vez onde é demonstrada a capacidade 

dessas redes causarem dor. Além disso, também são capazes de provocar 

formação de edema, efeitos semelhantes aos encontrados ao administrar-se o 

zimosan, um polissacarídeo derivado da levedura Saccharomyces cerevisiae, cuja 

administração em tecidos causa intensa reação inflamatória (Pinto et al., 2013; 

Schneider et al., 2019). Assim como em animais AIA tratados com Pulmozyme onde 

houve aumento do limiar mecânico, o tratamento in vitro das NETs com Pulmozyme 

levou ao aumento desse limiar, reduzindo assim a hipernocicepção articular, bem 

como a formação do edema.  

Algumas citocinas estão intimamente relacionadas com a dor articular, 

podendo atuar diretamente nos neurônios nociceptivos, ou indiretamente, através 

da produção de mediadores inflamatórios que podem levar à sensibilização desses 

neurônios. O TNF-α, principal citocina pró-inflamatória na AR, consegue atuar 

diretamente nos neurônios, e sua injeção local é capaz de induzir hipernocicepção 

articular. Além disso, em animais AIA tratados com etarnecept, um anticorpo 

monoclonal que inibe a ação do TNF- α, tem-se uma redução da hipernocicepção. 

Nossos resultados demonstram que existe um aumento da concentração articular 

em animais que recebem NETs por via i.a, e que a injeção concomitante com o 

Pulmozyme reduz os níveis dessa citocina. Ademais, camundongos TNFR1 -/- que 

receberam NETs por via i.a têm menor queda do limiar mecânico quando 
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comparados aos animais selvagens, demonstrando que as NETs levam à um 

aumento dessa importante citocina. Outra citocina que tem aumento demonstrado 

no presente estudo a partir da injeção de NETs é a IL-1β, expressa 

abundantemente na AR (McInnes & Schett, 2011) e apesar de ser capaz de 

sensibilizar fibras nociceptivas, sua neutralização não demonstra reduzir a 

hipernocicepção mecânica no modelo de AIA (Ebbinghaus et al., 2012). A 

quimiocina KC, a qual tem aumento demonstrado após injeção articular de NETs, 

também encontra-se envolvida com a AR (Wigerblad et al., 2016) e com a 

hipernocicepção mecânica (Cunha et al., 2005). Esses resultados apresentados de 

aumento de citocinas pró-inflamatórias relacionadas à hipernocicepção, 

corroboram para a demonstração de que as NETs são capazes de causar dor 

articular.  

A PGE2 é um mediador fundamental envolvido com a sensibilização de 

fibras nociceptivas. Em 2008, Cunha e colaboradores demonstraram que o 

tratamento com fucoidina, o qual inibe a migração de neutrófilos, inibiu a produção 

de PGE2 nas patas de ratos estimulados com IL-1β, corroborando com achados na 

literatura que demonstram que os neutrófilos, ao serem estimulados por 

determinadas citocinas, levam à produção de PGE2 (Conti et al., 1988; Akama et 

al., 1990). Nossos resultados indicam que o tratamento de camundongos com 

NETs por via i.a causa um aumento da expressão gênica de COX-2, podendo 

então, existir uma correlação com o aumento de PGE2 causado por essas NETs, 

justificando a hipernocicepção articular nesses animais. Além disso, ao fazer uma 

abordagem farmacológica tratando esses animais que foram desafiados com a 

injeção de NETs, com indometacina, um inibidor não seletivo de COX, temos que 

ocorre reversão da queda do limiar mecânico, o que indica que esses animais 
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deixam de sentir dor, corroborando com a possibilidade dessa hipernocicepção 

ocorrer via COX-2/PGE2.  

Os TLRs têm um papel central na regulação da imunidade inata, e 

revelaram importância na potencialização de doenças autoimunes, como a AR 

(Elshabrawy et al., 2017). São considerados receptores de reconhecimento de 

padrões (PRRs), que tem como ligantes padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) e padrões moleculares associados ao dano (DAMPs) (Abbas, 

2012). Em 2017, Jorch e Kubes demonstraram que os constituintes das redes 

extracelulares de neutrófilos (NETs) presentes no meio extracelular têm potencial 

antigênico e podem atuar como DAMPs. Em 2019, foi demonstrado que as histonas 

das NETs podem ser reconhecidas pelo TLR-4 em modelo de psoríase induzida 

por imiquimod (Shao et al., 2019). De acordo com os nossos resultados, temos que 

animais deficientes para o TLR-4 não respondem da mesma forma que animais 

selvagens à injeção articular de NETs. Na ausência desse receptor, os animais não 

apresentam queda no limiar mecânico, e também não apresentam aumento da 

formação do edema, o que demonstra uma possibilidade do TLR-4 estar envolvido 

com o reconhecimento dessas NETs e sua atuação sobre a hipernocicepção 

articular.  

Os neutrófilos são as principais células presentes nos líquidos sinoviais de 

pacientes com AR. Estudos demonstram que existe um aumento de NETs nesses 

pacientes, tanto no soro quanto no líquido sinovial (Khandpur et al., 2013), assim 

como foi visto no nosso estudo, onde pacientes com AR têm aumento da 

concentração de NETs nos líquidos sinoviais quando comparados com pacientes 

com OA. Além disso, os neutrófilos de pacientes com AR são mais susceptíveis à 

produzirem NETs do que os neutrófilos de indivíduos saudáveis, resultado 
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semelhante ao encontrado por Chowdhury e colaboradores (Chowdhury et al., 

2014), que também demonstraram que ao serem estimulados com PMA, esses 

neutrófilos liberam ainda mais NETs em comparação com os controles. Ademais, 

foi possível correlacionar esse aumento de NETs em neutrófilos isolados com o 

aumento de dor nesses pacientes com AR, demonstrando que pode haver uma 

importância clínica nessa relação entre NETs e dor.  
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7. CONCLUSÃO  

 

 As NETs têm participação no modelo de AIA; 

 

 A degradação das NETs causa uma redução dos sintomas da doença 

experimental; 

 

 As NETs são capazes de causar dor articular; 

 

 As NETs causam aumento da expressão gênica de COX-2 e de citocinas 

pró-inflamatórias; 

 

 Existe correlação entre o aumento de NETs liberadas espontaneamente por 

neutrófilos de pacientes com AR e o aumento da dor nos mesmos.  
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