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Resumo 

Biagiotti AAB. Alterações histológicas nasossinusais induzidas por toxinas 
bacterianas: proposta de modelos experimentais de rinossinusite crônica em 
coelhos. Tese (Doutorado) Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto; 2018. 
 
Introdução: O tratamento da Rinossinusite Crônica (RSC) tem sofrido poucos 
avanços nas últimas décadas. Uma das barreiras na aquisição de novas terapias é a 
falta de conhecimento pleno sobre sua fisiopatogenia. A carência de avanço decorre 
principalmente da complexa e provável multifatorialidade da RSC, associada à 
inexistência de um bom modelo animal que possa mimetizar os fenômenos 
biológicos que ocorrem em humanos. A maioria dos modelos animais de RSC 
descrita na literatura mimetiza uma infecção aguda ou promove bloqueio das vias de 
drenagem que, na maioria das vezes, não corresponde aos mecanismos 
encontrados nas RSC em humanos. Por outro lado, diversas evidências indicam que 
as bactérias exercem importante papel na fisiopatogenia da RSC, possivelmente 
pela presença de biofilmes ou indução de inflamação crônica promovida por endo e 
exotoxinas. Objetivo: Neste estudo avaliou-se a viabilidade de um modelo 
experimental de RSC em coelhos, utilizando-se a exposição crônica de toxinas 
bacterianas em animais previamente sensibilizados à ovalbumina (OVA), analisando 
seus efeitos histopatológicos sobre a mucosa nasossinusal. Material e Métodos: 
Após indução de sensibilização com injeção subcutânea de OVA 2,5% e 0,4% de 
hidróxido de alumínio por duas semanas, os coelhos foram submetidos à 
implantação de cateter de longa duração em seio maxilar direito. Após, foram 
submetidos à irrigação nasossinusal com OVA 2,5% três vezes por semana, por 
duas semanas, e em seguida, irrigação de soluções contendo diferentes toxinas 
bacterianas (enterotoxina estaflocócica B (SEB) 1 μg/mL, lipopolissacáride (LPS) 
100 ng/mL e ácido lipotecóico (LTA) 100 ng/mL) por quatro semanas. Os animais 
foram sacrificados 24 horas após a última irrigação e a mucosa do seio maxilar 
direito (teste) e esquerdo (controle interno) foi coletada para avaliação 
histopatológica. Resultados: A exposição nasossinusal ao SEB causou 
espessamento epitelial, infiltração celular, eosinofilia e neutrofilia tecidual, além de 
redução do epitélio ciliado. A exposição ao LPS causou espessamento epitelial e 
subepitelial, infiltração celular, eosinofilia epitelial e subepitelial e aumento da fibrose 
subepitelial. O LTA causou espessamento epitelial e subepitelial, infiltração celular e 
eosinofílica subepitelial e aumento da fibrose subepitelial. Conclusão: A exposição 
crônica de toxinas bacterianas na mucosa nasossinusal promoveu alterações 
histológicas, como espessamento da mucosa e infiltração celular, semelhantes às 
encontradas em pacientes com RSC. O presente estudo demonstrou que este é um 
modelo animal viável de RSC. Mais estudos serão necessários para elucidar se os 
mecanismos patogênicos deste modelo são semelhantes aos observados em 
humanos. 
 
Palavras-chave: Rinossinusite crônica. Toxinas bacterianas. Enterotoxina 
estaflocócica. Superantígeno. Lipopolissacáride. Ácido lipoteicoico. Ovalbumina. 
Modelo animal. Coelhos. Histopatologia. 
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Abstract 

Biagiotti AAB. Sinonasal histopathological changes induced by bacterial 
toxins: proposal of experimental models of chronic rhinosinusitis in rabbits. 
Tese (Doutorado) Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto; 2018. 
 
 
Background: The treatment of chronic rhinosinusitis (CRS) has had little 
evolvement in the last decades. One of the barriers to the development of new 
therapies is the lack of knowledge about CRS pathophysiology. The complexity 
and multifactoriality of this disease, together with the inexistence of a proper 
animal model of CRS, are probably the causes for the few advances in CRS 
therapy. Most of the animal models of CRS resemble acute infection or promote 
sinonasal obstructions, which are not a very common etiologies in CRS patients. 
However, there has been a lot of evidence that bacteria play an important role in 
the pathophysiology of CRS, probably due to the presence of biofilms, or the 
chronic inflammation induced by endo e exotoxins. Objective: This study aims to 
evaluate the viability of an experimental model of CRS in rabbits through the use 
of bacterial toxins in previously sensitized animals with ovalbumin, analyzing its 
histopathological effects onto the sinonasal mucosa. Materials and Methods: 
After inducing ovalbumin (OVA) sensitization by intradermic injection of OVA 2,5% 
and 0,4% aluminum hydroxide for 2 weeks, rabbits underwent maxillary sinus 
instillation of OVA 2,5% three times a week for 2 weeks followed by sinus lavage 
with either one bacterial toxin (Staphylococcus aureus enterotoxin B (SEB) 1 
μg/mL, lipopolysaccharide (LPS) 100 ng/mL,  lipoteichoic acid (LTA), 100 ng/mL) 
for 4 weeks. Rabbits were euthanised 24 hours after the last sinus lavage and the 
mucosa of right maxillary sinus (tested side) and left side (control) were collected 
for histopathological evaluation. Results: The sinonasal exposure to SEB resulted 
in epithelial thickening, inflammatory cells infiltration (tissue eosinophilia and 
neutrophilia) and reduction of ciliated cells. The exposure to LPS resulted in 
epithelial and subepithelial thickening, inflammatory cells infiltration, epithelial and 
subepithelial eosinophilia and increased subepithelial fibrosis. The exposure to 
LTA resulted in epithelial and subepithelial thickening, subepithelial inflammatory 
cells infiltration and eosinophilia and increased subepithelial fibrosis. Conclusion: 
This study reported the effects of bacterial toxins on the the sinonasal mucosa of 
ovalbumin-sensitized rabbits, demonstrating similar changes that are observed in 
CRS patients. Our results show that this is a viable animal model of CRS. Further 
studies are need to elucidate whether the pathomechanisms in this model are 
similar to what are observed in humans. 
 
Keywords: Chronic rhinosinusitis. Bacterial toxins. Staphylococcus aureus 
enterotoxin B. superantigen lipopolysaccharide. Lipoteichoic acid. Superantigen. 
Ovalbumin. Animal model. Rabbits. histopathology. 
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1.1 Definição e epidemiologia da rinossinusite crônica 

 

A rinossinusite crônica (RSC) é uma doença que afeta cerca de 2-15% da 

população, com altas taxas de morbidade e elevados custos em saúde pública (1-3). 

Levantamentos financeiros realizados nos Estados Unidos estimam que cerca de 21 

bilhões de dólares são gastos no tratamento de pacientes com RSC anualmente. 

Além disso, a RSC traz grande impacto negativo na qualidade de vida e 

produtividade dos indivíduos afetados, inclusive com pior impacto do que outras 

doenças crônicas de alta prevalência, tais como insuficiência cardíaca, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, artrite, asma, doença inflamatória intestinal e câncer (4-

6). Os atuais consensos e diretrizes definem a RSC como uma inflamação crônica 

da cavidade nasossinusal, caracterizada pela presença persistente de sintomas, 

como obstrução nasal, secreção nasal, dor facial em peso e alteração do olfato por 

mais de 12 semanas, confirmada por alterações endoscópicas nasais ou 

tomográficas (7,8).  

 

1.2 Fisiopatogenia da RSC 

 

O tratamento da RSC continua sendo um desafio nos dias atuais, pois grande 

quantidade de pacientes persiste com a doença mesmo com o tratamento clínico e 

cirúrgico maximizados (7). Um dos motivos do insucesso terapêutico deve-se a não 

compreensão exata dos mecanismos fisiopatogênicos (7,8). Ao longo dos anos, 

observou-se que vários fatores contribuem para o desencadeamento e perpetuação 

do quadro de RSC, entre eles alterações anatômicas, infecções bacterianas, 

fúngicas e virais, processos alérgicos, biofilmes e fatores genéticos (7-9). Ademais, 

várias teorias foram desenvolvidas para explicar a etiologia e fisiopatogenia da RSC. 

Historicamente, a RSC sem polipose nasal (RSCsPN) era vista no passado como 

perpetuação de um quadro de rinossinusite aguda (RSA), enquanto que a RSC com 

polipose nasal (RSCcPN) era a evolução de um quadro de atopia grave (7). 

Paralelamente, outras hipóteses para esclarecer a fisiopatogenia da RSC foram 

aventadas, como a hipótese da teoria da etiologia fúngica, do superantígeno 
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estafilocócico, da biossíntese dos eicosanoides e os distúrbios da barreira epitelial 

(7). 

Atualmente, a hipótese mais provável da fisiopatogenia das RSC é que não 

há um único fator desencadeante da doença, mas sim uma interação complexa de 

múltiplos fatores individuais e ambientais (7,9). A ação de fatores exógenos, 

associada ao grau e tipo de resposta inflamatória do hospedeiro, é determinante na 

instalação e perpetuação da doença. Há cerca de 30 anos vários estudos vêm 

tentando avaliar os tipos de resposta inflamatória encontrados nos subtipos de 

rinossinusite para melhor entender a fisiopatogenia da doença, inclusive com 

identificação e classificação de diferentes marcadores moleculares que estariam 

envolvidas nesse processo (10). Estudos iniciais defendiam a visão dicotômica de 

que os pacientes com RSCsPN apresentam infiltração neutrofílica e aumento da 

resposta inflamatória do tipo Th1, enquanto que aqueles com RSCcPN apresentam 

intensa infiltração eosinofílica e aumento de resposta inflamatória do tipo Th2 (7,10-

13). Com a demonstração de que pacientes orientais com RSCcPN apresentavam 

infiltração menos eosinofílica e aumento da resposta inflamatória do tipo Th1/Th17, 

concluiu-se que esta doença é bastante heterogênea a depender da localidade 

geográfica (7,10-13). Evidências mais atuais apontam para uma teoria inflamatória 

menos polarizada, em que os mecanismos e marcadores inflamatórios de cada 

subgrupo podem ser variáveis de acordo com as características clínicas e 

geográficas de cada subgrupo de pacientes com RSC (7,14). 

Por ser uma doença multifatorial, a correlação entre gravidade dos sintomas e 

gravidade dos sinais da doença (tomográficos ou endoscópicos) pode ser muito 

variável (15). Acredita-se que a classificação da doença em subtipos pode facilitar a 

previsão de prognóstico e, portanto, melhor predizer a reposta clínica ou cirúrgica 

desses pacientes (15-19). A coexistência de asma, intolerância à aspirina, atopia e 

determinadas alterações histopatológicas são preditores de pior prognóstico. Dentre 

as alterações histopatológicas estão a formação de pólipos (espessamento da 

mucosa com edema, fibrose subepiteliais ou aumento de tecido glandular), as 

alterações epiteliais (hiperplasia de células caliciformes, metaplasia escamosa e 

espessamento de membrana basal) e a infiltração celular (especialmente eosinófilos, 

mas também neutrófilos, macrófagos, linfócitos, plasmócitos e mastócitos) (15-20).  



Introdução  |  27 

 

1.3 Papel das bactérias na fisiopatogenia da RSC 

 

Dentre as numerosas hipóteses para justificar a gênese e perpetuação do 

processo inflamatório crônico nasossinusal, as bactérias têm sido consideradas 

possíveis desencadeadores da resposta inflamatória na RSC (7-9,14,21-23). Embora 

alguns estudos tenham mostrado que não existe diferença entre a microbiota nasal 

de pacientes com RSC comparados a controles, outros demonstram que pacientes 

com esta doença podem ser mais colonizados por microrganismos como 

Staphylococcus coagulase-negativo, Corynebacterium sp., Staphylococcus aureus 

(S. aureus) e bactérias anaeróbicas (7,24). No entanto, a variabilidade de dados 

referentes à porcentagem de culturas positivas e grau de colonização em pacientes 

com RSC é extremamente variável entre os autores, mesmo porque dependem 

muito do método utilizado para coleta e cultivo da secreção (7). A porcentagem de 

pacientes com RSC e cultura nasal positiva para bactérias anaeróbias, por exemplo, 

varia de 0 a 100% na literatura (7). Alguns autores defendem a hipótese de que a 

colonização bacteriana da mucosa das vias aéreas, além de modular o crescimento 

de outros patógenos, poderia alterar a resposta imune do hospedeiro (7,25). A 

formação de biofilmes bacterianos, apesar de ainda não ter evidências clínicas que 

comprovem sua atuação na RSC, apresenta atributos teoricamente favoráveis à 

perpetuação da inflamação que ocorre nesta doença, já que se caracteriza por um 

método de resistência bacteriana à resposta imune do hospedeiro e da ação dos 

antibióticos (7,8,24). 

Parte da ação pró-inflamatória das bactérias encontradas na mucosa 

nasossinual ocorre por meio de suas toxinas constitucionais, não secretadas 

(endotoxinas), além de toxinas secretadas (exotoxinas). Entre as endotoxinas mais 

amplamente estudadas, o ácido lipoteicoico (LTA) – presente na parede celular de 

bactérias gram-positivas, assim como o lipopolissacáride (LPS) – presente em 

parede celular de bactérias gram-negativas, são importantes estimuladores de 

resposta inflamatória (26,27). Alguns estudos mostram que tanto o LPS quanto o 

LTA alteram o transporte mucociliar do epitélio respiratório, e são capazes de causar 

metaplasia escamosa, aumentar a quantidade de células caliciformes e a produção 

de muco, assim como causar danos diretos ao epitélio ciliado por efeitos tóxicos 
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(26,27). Tanto o LPS como o LTA aparentemente causam esses efeitos a partir da 

indução de uma cascata de sinalização intracelular por meio de receptores Toll-like, 

que acarreta na ativação do fator nuclear kappa B (NF-ҡB) e subsequente 

transcrição de diferentes proteínas inflamatórias e mucinas (26,28-30). Como uma 

função mucociliar adequada é necessária para manter a mucosa nasossinusal limpa 

e protegida, alterações nesta função poderiam justificar a indução de doenças 

inflamatórias crônicas como a RSC (26).  

Dentre as exotoxinas bacterianas, os superantígenos de S. aureus têm se 

destacados como importantes agentes imunomoduladores e pró-inflamatórios em 

doenças crônicas das vias aéreas (31,32). Vários estudos têm demonstrado 

aumento de IgE específica para enterotoxina estafilocócica no sangue de pacientes 

com doenças alérgicas (dermatite atópica, rinite alérgica e RSCcPN), e também em 

pólipos de pacientes com RSCcPN (31). Devido à sua capacidade de ligação 

polivalente aos receptores de células T (TCR) e à molécula de histocompatibilidade 

do tipo II (MHC II), as enterotoxinas de S. aureus são capazes de ativar de maneira 

maciça a população linfocitária local, o que resulta na produção exacerbada de 

citocinas e mediadores locais que recrutam células inflamatórias e perpetuam a 

inflamação na mucosa nasal (9,24,31,32).  

O S. aureus é capaz de produzir vários tipos de superantígenos, dentre eles a 

enterotoxina estafilocócica A (SEA), B (SEB), C (SEC), D (SED) e a toxina da 

Síndrome do choque tóxico (TSST-1) (32,33). A SEB, por exemplo, pode atuar no 

epitélio, estimulando a produção de citocinas e quimiocinas que atraem células T, 

monócitos e granulócitos (32). Da mesma forma, alguns autores relatam o poder 

facilitador da SEB no processo de sensibilização a alérgenos em modelos 

experimentais animais (31). Inclusive, a exposição a esse superantígeno pode 

induzir a formação de pólipos nasais eosinofílicos (34,35). Existem também estudos 

que evidenciam seu poder de reduzir a resposta ao tratamento com 

corticoesteroides em pacientes com RSCcPN (36). Portanto, há diversas evidências 

na literatura de que a SEB apresenta ações sobre a resposta imunomodulatória e 

pró-inflamatória na mucosa nasossinusal que se aproxima ao que se conhece sobre 

RSC em humanos, especialmente no quadro de RSCcPN eosinofílico (formação de 
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pólipos, eosinofilia, aumento de células caliciformes e aumento da fibrose 

subepitelial) (33,35). 

 

1.4 Modelos experimentais de RSC 

 

Dentre as doenças de maior prevalência, a RSC talvez seja a doença que 

menos se conheça os mecanismos fisiopatogênicos. Grande parte do conhecimento 

sobre sua fisiopatogenia tem sido obtida a partir de estudos em humanos, em que 

questões éticas muitas vezes limitam a experimentação que poderia desvendar 

mecanismos da doença (37). Uma das alternativas seria obter um modelo 

experimental de RSC que pudesse mimetizar e representar essa doença em outros 

animais, a fim de possibilitar avanços mais rápidos no entendimento da doença, 

assim como o desenvolvimento de novas armas terapêuticas. Uma das vantagens 

de modelos animais é o melhor controle sobre fatores que em humanos são 

extremamente variáveis, como a questão genética e a exposição aos agentes 

ambientais (20,38). 

Modelos experimentais de RSC têm sido descritos em ovelhas, camundongos 

e coelhos (39). A utilização de ovelhas como modelo animal tem como vantagem a 

favorável resposta imune e anatomia semelhante à dos humanos. Entretanto, possui 

elevado custo de aquisição e cuidados com o animal durante a experimentação. 

Apesar de serem pouco comuns, os estudos com este animal são muito vantajosos, 

especialmente quando se deseja avaliar procedimentos cirúrgicos. Mais 

recentemente, as ovelhas têm sido bastante utilizadas em pesquisas envolvendo 

biofilmes bacterianos em RSC (39-41). 

Camundongos, por sua vez, apresentam baixo custo, grande facilidade de 

manipulação e fácil controle genético, de acordo com a necessidade da pesquisa 

(camundongos transgênicos) (38). Ainda, dentre os diferentes animais, são os que 

possuem o maior painel de anticorpos para estudos envolvendo técnicas de imuno-

histoquímica e imunofluorescência. No entanto, apresentam a desvantagem de não 

possuirem uma anatomia nasossinusal ou resposta imune semelhantes à de 

humanos e a dificuldade técnica para experimentação dos seios paranasais, com 

risco, inclusive, de aspiração e pneumonia (20,37-39,42). Ainda, a composição 
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histológica do epitélio nasal é diferente dos humanos, pois mais da metade do 

epitélio nasal do camundongo corresponde à mucosa olfatória (20). 

Coelhos têm sido muito utilizados como modelos experimentais em 

rinossinusites por serem animais de fácil manipulação, terem seios paranasais bem 

pneumatizados, anatomia e atividade imunológica muito próximas às dos humanos 

(20,39,42). No entanto, são animais muito sensíveis a infecções, principalmente do 

trato respiratório e intestinal. Pasteurella multocida é uma bactéria gram-negativa 

que faz parte da microbiota respiratória de coelhos, porém pode causar doenças 

respiratórias muito debilitantes. A pasteurelose nasal, por exemplo, é caracterizada 

por rinite mucopurulenta em que ocorre redução de células ciliadas, aumento de 

células caliciformes, edema e fibrose subepitelial e infiltração celular epitelial e 

subepitelial (43-45).  

Dentre os inúmeros modelos experimentais de RSC já descritos, nenhum 

deles consegue reproduzir de modo fiel o que ocorre em humanos, cuja principal 

hipótese é a de que seja multifatorial (37). A maioria desses modelos experimentais 

se aproxima mais de um quadro de infecção aguda do que de um processo 

inflamatório crônico, pois envolvem a inoculação de microrganismos ou a obstrução 

do óstio de drenagem (20,42,46-52). Contudo, é sabido que os processos 

inflamatórios crônicos da cavidade nasossinusal provavelmente não estão 

relacionados a episódios agudos de infecção ou obstrução de óstios de drenagem, e 

nem sempre estão associados com a presença de um microorganismo cultivável 

(24,37). 

Assim, um importante passo para o progresso nos estudos em RSC é a 

criação de um modelo animal experimental que se aproxime dos reais mecanismos 

patogênicos que acontecem em humanos. Dificilmente existirá um modelo animal 

ideal de RSC que consiga abranger todos os aspectos multifatoriais da doença. 

Entretanto, se forem desenvolvidos modelos experimentais que visem explorar 

aspectos específicos e mais conhecidos da doença, esta meta pode ser atingida 

com mais facilidade. Dessa forma, buscando atingir características mais 

semelhantes às de humanos, acredita-se que o modelo experimental animal de RSC 

ideal não deva envolver obstrução de óstio de drenagem ou inoculação de patógeno 

específico. Além disso, o modelo animal ideal deve apresentar anatomia e resposta 

imune semelhantes às do ser humano, com viabilidade de execução. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Objetivo 
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Neste estudo avaliou-se a viabilidade de um modelo experimental de RSC em 

coelhos, utilizando-se a exposição crônica de toxinas bacterianas em animais, 

previamente sensibilizados à ovalbumina (OVA). 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Materiais e Métodos
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3.1 Considerações éticas 

 

Este estudo seguiu os princípios éticos em experimentação animal adotados 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, sendo aprovado 

pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), sob 

número de protocolo 076/2013. 

 

3.2 Protocolo experimental 

 

Foram utilizados coelhos machos Nova Zelândia brancos, com massa 

corporal entre 2,0 a 3,5 Kg. Durante a experimentação, os animais foram mantidos 

no biotério da Cirurgia Experimental ou da Bioengenharia da FMRP-USP, sem 

ruídos e com iluminação e temperatura apropriadas (45). 

Os animais foram alojados em caixas com fio galvanizado de ferro (diâmetro 

do fio de 3 mm), com 50 cm de largura, 60 cm de comprimento e 50 cm de altura, 

com base fenestrada para recolhimento dos seus excrementos. Foram fornecidas 

ração e água potável ad libitum. A limpeza das caixas foi feita diariamente. Todos os 

animais foram recebidos no biotério da Cirurgia Experimental ou da Bioengenharia e 

ficaram alojados por três dias antes do início do experimento para que pudessem se 

habituar ao ambiente. Os coelhos foram divididos em cinco grupos:  

1) Grupo controle sem cirurgia (naive); 

2) Grupo controle sensibilizado à OVA (controle OVA - com resposta 

alérgica); 

3) Grupo teste exposto à SEB; 

4) Grupo teste exposto ao LPS;  

5) Grupo teste exposto ao LTA. 

 

Os coelhos do grupo controle sem cirurgia (n=4) foram mantidos no biotério 

por oito semanas e em seguida foram eutanasiados. Os demais foram sensibilizados 

com injeção subcutânea de 1 mL de solução salina contendo 2,5% de OVA (Sigma-

Aldrich) e 0,4% de hidróxido de alumínio (Sigma-Aldrich) nos dias 0 e 7. No 14º dia 
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de experimento, foram submetidos a procedimento cirúrgico para exposição do seio 

maxilar direito e implantação de cateter de polipropileno para irrigação.  

Para realização do procedimento, os coelhos foram anestesiados com  

5 mg/kg de xilazina (Horlândia-SP, Rhobifarma) (20 mg/mL de relaxante muscular) e 

30 mg/kg de cloridrato de dextrocetamina (Horlândia-SP, Rhobifarma) (50 mg/mL de 

anestésico geral) intramuscular (IM) na região do quadríceps e região posterior da 

coxa, utilizando-se agulhas 25x8 mm (45). Um acesso venoso na orelha foi mantido 

para administração de tiopental sódico (Thiopentax®, Itapira-SP, Cristália), a fim de 

se manter a sedação (25mg/ml - 1 a 2 mL a cada 15 a 20 minutos) (45). Trata-se de 

um barbitúrico de curta duração que causa sonolência, sedação e hipnose. Após, 

receberam dose dobrada (0,6 mL) de antibioticoterapia IM (Pentabiótico® veterinário 

pequeno porte, São Paulo-SP, Eurofarma) (cada ampola de 3 mL contendo 

benzilpenicilina benzatina 600000 UI, benzilpeniciloina procaína 300000 UI, 

benzilpenicilina potássica 300000 UI, diidroestreptomicina base 250 mg e 

estreptomicina base 250 mg) e foram mantidos em ventilação espontânea, sem 

necessidade de intubação traqueal.  

Após anestesia, foi realizada assepsia com PVPI (Polivinil Pirrolidona Iodo) 

tópico, infiltração do dorso com 1 mL de lidocaína 2% + adrenalina 1:200.000, com 

incisão do dorso nasal, verticalmente, de aproximadamente 3 cm (Figura 1A). Um 

retalho de periósteo foi confeccionado mantendo fixado no lado direito do dorso 

nasal (Figura 1B), sendo realizada, a seguir, uma abertura na face anterior do seio 

maxilar direito de aproximadamente 3x3 mm (Figura 1C). A mucosa do seio maxilar 

foi aberta com lâmina de bisturi, e por meio desta abertura foi realizada lavagem do 

seio para coleta de material para cultura (Figura 1D). Em seguida, um cateter de 

polipropileno (10,5 cm comprimento e 2,3 mm de diâmetro) foi posicionado a 0,2 mm 

no interior do seio maxilar direito. O cateter para irrigação sinusal foi transfixado 

subcutaneamente por um trocater no dorso nasal com saída entre as orelhas (Figura 

1E). Este cateter foi fixado com cola instantânea (Super Bonder®) no osso, 

ancorado e recoberto em alça de periósteo (Figura 1F) e suturado na pele com nylon 

4-0 (Figura 1G). A patência do cateter foi verificada pela instilação de 5 mL de soro 

fisiológico e verificação de saída de líquido pela narina direita. As incisões criadas 
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foram fechadas por planos, utilizando-se vycril 3-0 para fechamento do plano 

periosteal e nylon 4-0 para fechamento do plano cutâneo (Figura 1H) (53). 

 

Figura 1 - Cirurgia para exposição do seio maxilar direito e implantação de cateter para 
irrigação: (A) incisão vertical em dorso nasal, (B) confecção de retalho de 
periósteo, (C) abertura brocada na face anterior do seio maxilar direito,  
D) lavagem de seio maxilar direito para coleta de material para cultura,  
(E) trocater em dorso nasal para transfixação de cateter com abertura entre as 
orelhas, (F) cateter posicionado na abertura do seio maxilar, ancorado em alça 
de periósteo, (G) sutura de periósteo sobre cateter, (H) sutura de pele com 
abertura do cateter localizado entre as orelhas 

 
 

 

 

Após conclusão do procedimento cirúrgico, os animais foram colocados em 

suas gaiolas para a recuperação anestésica, em local silencioso e com pouca luz e 

pesados semanalmente para monitorização de ganho de peso. No quinto dia após a 

cirurgia, os coelhos receberam a segunda dose de antibioticoterapia IM (0,6 mL). 
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Durante as duas semanas de pós-operatório, o seio maxilar direito foi irrigado 

com 0,5 mL de OVA 2,5% (diluída em diluída em solução fisiológica), três vezes por 

semana. Em seguida, os coelhos foram selecionados em cada grupo por meio de 

sorteio. Como existia restrição de gaiolas nos biotérios, cada experimento foi 

realizado em média com seis coelhos, sendo um coelho pelo menos do grupo 

controle OVA. A seguir, os animais foram abordados de acordo com a alocação em 

cada grupo (Figura 2): 

- Grupo B (controle OVA): administração intrassinusal de 0,5 mL de 

solução de tampão fosfato salino (PBS) 3x/semana, por quatro 

semanas seguidas; 

- Grupo C (SEB) (Sigma-Aldrich): administração intrassinusal de 0,5 mL 

de solução de PBS contendo 1 μg/mL de SEB, 3x/semana, por quatro 

semanas seguidas (32);  

- Grupo D (LPS) (Sigma-Aldrich): administração intrassinusal de 0,5 mL 

de solução de PBS contendo 100 ng/mL de LPS de E. coli, 3x/semana, 

por quatro semanas seguidas (26, 27); 

- Grupo E (LTA): administração intrassinusal de 0,5 mL de solução de 

PBS contendo 100 ng/mL de LTA (Sigma-Aldrich) purificado de 

Streptococcus pyogenes (S. pyogenes), 3x/semana, por quatro 

semanas seguidas (26). 

 



Materiais e Métodos  |  38 

 

Figura 2 - Representação esquemática do protocolo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinte e quatro horas após a última administração intrassinusal, os coelhos 

foram sacrificados por injeção endovenosa de tiopental (5 mL de solução 25 mg/mL) 

(45,54). Após confirmação de óbito do animal, a região nasal anterior foi dissecada, 

sendo coletado lavado de seio maxilar direito pelo óstio aberto em dorso nasal para 

cultura. Após ampla exposição da parede anterior do seio maxilar, a parede medial 

do seio maxilar foi removida e processada para análise histopatológica (Figura 3). 

Os mesmos passos foram realizados no seio maxilar esquerdo para extração de 

tecido nasossinusal não irrigado como parâmetro de controle. 
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Figura 3 - (A) Dissecção da região nasal anterior com exposição do cateter de irrigação 
sinusal, (B) Parede anterior do seio maxilar brocado, (C) Exposição da parede 
medial do seio maxilar direito, (D) Remoção da parede medial do seio maxilar 
direito para avaliação histopatológica 

 
 

 
 

Para análise histopatológica, as amostras foram fixadas em formalina 

tamponada a 10%, por 24h, a 4°C. Em seguida, o material foi desidratado em uma 

série crescente de etanol (50% a 100%), diafanizado em xilol e embebido em 

parafina a 60°C para posterior inclusão em blocos. Foram realizados cortes de 6 µm 

de espessura em micrótomo Leica Jung RM2065 (Leica Microsystems GmbH, 

Wetzlar, Alemanha) e preparados sobre lâminas de vidro silanizado StarFrost (Knittel 

Glass). As lâminas passaram por desparafinação em xilol, reidratação em série 

decrescente de etanol, lavagem em água destilada e coloração por Hematoxilina e 

eosina (HE) e Giemsa.  

Para HE, os cortes foram corados em solução de Hematoxilina por 1,5 

minutos, lavados em água corrente, corados em Eosina por dois minutos, imersos 

em etanol acetificado por dois minutos. Posteriormente, as lâminas foram 

desidratadas em série crescente de etanol até 100%, diafanizadas em xilol e 

montadas com Tissue Mount (Tissue Tek® Glas™ Mounting Media, Sakura, Finetek 

USA). Para Giemsa, as lâminas foram fixadas em álcool metílico por três minutos, 

coradas com solução Giemsa por 20 minutos e lavadas em água corrente por 10 

minutos. Em seguida, as lâminas foram colocadas para secar em estufa a 60°C, 
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imersas em banho rápido de xilol e montadas com Permount (Fisher Chemical™ 

Permount™ Mounting Medium, Fischer Scientifics, New Jersey, USA) 

As imagens das lâminas foram adquiridas em aumento de 40x, utilizando-se 

um sistema VS120 da Olympus em um microscópio BX61 do Laboratório 

Multiusuário de escaneamento de lâminas (LMEL), pertencente ao Departamento de 

Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patógenos da FMRP-USP (17). Foram 

realizadas as seguintes avaliações: 

 

1- Espessura epitelial- Realizada uma medida da espessura epitelial a cada 

400 µm, quantas medidas fossem possíveis, e depois calculada a média 

(Figura 4) (55). 

2- Espessura subepitelial- Realizada uma medida da espessura subepitelial 

a cada 400 µm, quantas medidas fossem possíveis, e depois calculada a 

média (55).  

3- Infiltrado celular epitelial por eosinófilo, neutrófilo, linfócito, plasmócito e 

mastócitos. Tais células foram diferenciadas segundo as características 

citológicas (Tabela 1 e Figura 5) (56). Em cada terço da amostra foi 

selecionada uma área epitelial de 200 µm de extensão onde foi 

computado o número de cada tipo de célula. Quando houve dúvida, a 

lâmina também foi analisada com coloração Giemsa. A média foi 

expressa em número total de células por 200 µm de epitélio.  

4- Infiltrado celular subepitelial por eosinófilo, neutrófilo, linfócito, 

plasmócito e mastócitos- Tais células foram diferenciadas de acordo 

com as características citológicas (Tabela 1 e Figura 5) (56). Em cada 

terço da amostra foi selecionada uma área subepitelial de 10000 µm2 

(100 µm x 100 µm), logo abaixo do epitélio (17), onde foi computado o 

número de cada tipo de célula infiltrada. Quando houve dúvida, a lâmina 

também foi analisada com coloração Giemsa. A média foi expressa em 

número total de células por 10000 µm2 (55).  

5- Infiltrado celular epitelial total- Em cada terço da amostra foi selecionada 

uma área epitelial de 200 µm de extensão, onde foi quantificado o 

número de células infiltradas (eosinófilo, neutrófilo, linfócito, plasmócito 
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ou mastócitos). Da mesma forma, em casos de dúvida, cortes 

histológicos sequenciais foram corados com Giemsa para fins 

comparativos. A média foi expressa em número total de células por 200 

µm de epitélio.  

6- Infiltrado celular subepitelial total- Em cada terço da amostra foi 

selecionada uma área subepitelial de 10000 µm2 (100 µm x 100 µm), 

logo abaixo do epitélio (17), onde foi computado o número de células 

infiltradas (eosinófilo, neutrófilo, linfócito, plasmócito ou mastócitos). A 

média foi expressa em número total de células por 10000 µm2 (55).  

7- Porcentagem de desepitelização- A cada 400 µm foi calculada a 

porcentagem de desepitelização, quantas medidas forem possíveis, e 

depois calculada a média (55). 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática das medidas realizadas nas avaliações histológicas 
em lâminas coradas com hematoxilina-eosina 
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Tabela 1 - Características das células identificadas em áreas epiteliais e subepiteliais (56) 
 

Célula Características 

Neutrófilo Núcleos formados por dois a cinco lóbulos (3 lóbulos normalmente) e citoplasma 
claro com grânulos pequenos. 

Eosinófilo Mesmo tamanho dos neutrófilos com núcleo bilobulado e granulações grosseiros que 
se coram intensamente com eosina. Grânulos maiores que os dos neutrófilos. 

Mastócito Célula globosa, grande, com citoplasma repleto de grânulos, núcleo pequeno, 
esférico e central. 

Linfócito Células pequenas, com citoplasma muito escasso e núcleo escuro e esférico. 

Plasmócito Células grandes e ovoides de citoplasma basófilo e com complexo de Golgi e 
centríolos próximos do núcleo que se apresentam como área mais clara nas 
colorações mais comuns. Núcleo esférico, excêntrico e com grumos de cromatina. 

 

 

 

Figura 5 - Exemplos de células avaliadas nos compartimentos epitelial e subepitelial: (A) 
eosinófilo, (B) neutrófilo, (C) linfócito, (D) plasmócito, (E) mastócito, (F) exemplo 
de área com visualização de eosinófilos, neutrófilos, linfócitos e plasmócitos 
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8- Porcentagem de células caliciformes- Em cada terço da amostra foi 

selecionada uma área com 200 µm de extensão de epitélio, calculada a 

porcentagem de células caliciformes e depois calculada a média (Figura 

6) (16); 

9- Epitélio ciliado- Em toda a extensão da amostra foi avaliada a presença 

de cílios e categorizada em ‘0’ se normal, ‘1’ se ausência de cílios 

leve/focal (menos de 50%), ‘2’ se moderada/difusa (mais de 50%) e ‘3’ 

se acentuada/extensa (100%) (Figura 7) (57). 

 

 

Figura 6 - Porcentagem de células caliciformes: (A) exemplo com 0% de células 
caliciformes, (B) exemplo com 5% de células caliciformes, (C) exemplo com 
10% de células caliciformes, (D) exemplo com 25% de células caliciformes 
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Figura 7 - Classificação de epitélio ciliado: (A) categoria 0 com presença normal de cílios, 
(B) categoria ‘1’ com perda leve/focal de cílios, (C) categoria ‘2’ com perda 
moderada/difusa de cílios, (D) categoria ‘3’ com perda acentuada/extensa de 
cílios 

 

 

 

10- O grau de edema, fibrose e de tecido glandular subepitelial (Figuras 8, 

9 e 10) e de metaplasia escamosa do epitélio foi categorizado em ‘0’ se 

normal, ‘1’ se leve/focal, ‘2’ se moderada/difusa e ‘3’ se 

acentuada/extensa (16). 
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Figura 8 - Classificação de edema subepitelial: (A) categoria ‘0’ sem edema, (B) categoria 
‘1’ com edema leve/focal, (C) categoria ‘2’ com edema moderado/difuso, (D) 
categoria ‘3’ com edema acentuado/extenso 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Classificação de fibrose subepitelial: (A) categoria ‘0’ sem fibrose, (B) categoria 

‘1’ com fibrose leve/focal, (C) categoria ‘2’ com fibrose moderada/difusa, (D) 
categoria ‘3’ com fibrose acentuada/extensa 
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Figura 10 - Classificação de tecido glandular subepitelial: (A) categoria ‘0’ sem aumento de 
tecido glandular, (B) categoria ‘1’ com aumento de tecido glandular leve/focal, 
(C) categoria ‘2’ com aumento de tecido glandular moderado/difuso,  
(D) categoria ‘3’ com aumento de tecido glandular acentuado/extenso 

 

 

 

11-  Contagem de pólipos- Ao longo de todas as amostra de mucosa foi 

verificada a existência de pólipos definidos como elevação do epitélio 

e subepitélio em direção ao seio, mantendo regular a linha de base do 

periósteo. 

 

As avaliações foram realizadas por dois observadores de forma cega 

(16,34,35,58). Quando houve discordância maior de cinco células ou maior que uma 

categoria em cada avaliação, foi realizada reunião entre os dois observadores para 

se definirem as medidas em comum acordo.  

 

3.3 Aspectos éticos na experimentação animal 

 

A eutanásia foi realizada por ocasião do término do experimento ou quando 

níveis de estresse, dor ou sofrimento excederam o previsto. Animais com infecção 

de sítio cirúrgico ou com sinais de dor e sofrimento, como perda de mais de 10% do 
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peso corporal foram excluídos do experimento e eutanasiados. Para a eutanásia, foi 

utilizada a injeção endovenosa de tiopental (5 mL de solução 25 mg/mL). Os 

indicativos de morte foram ausência de movimentos respiratórios, batimentos 

cardíacos e perda dos reflexos (54). Após a eutanásia, os animais foram 

acondicionados em sacos plásticos identificados com símbolo de risco biológico e 

levados ao freezer onde permaneceram até a coleta do lixo. Coelhos com cultura 

positiva para Pasteruella sp., coletada durante a eutanásia, foram excluídos da 

análise devido à possibilidade de estarem com quadro de pasteurelose, que por si 

só justificaria uma possível reação inflamatória.  

 

3.4 Análise dos dados e teste estatístico 

 

Todas as alterações histopatológicas avaliadas na mucosa do seio maxilar 

direito foram comparadas entre os grupos de estudo. Da mesma forma, todas as 

alterações histopatológicas avaliadas foram comparadas entre mucosa do seio 

maxilar direito (teste) e esquerdo (controle) dentro de cada grupo. O padrão 

histológico encontrado nos coelhos não submetidos à cirurgia (Grupo A) foi tomado 

como parâmetro de base para fins comparativos. 

Para comparação da mucosa do seio maxilar direito entre os grupos de 

estudo, foram utilizados o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Mann-Whitney para as 

variáveis contínuas, tomando com nível de significância p-valor<0,05. Para as 

variáveis categóricas (Fibrose, Edema, Tecido Glandular e Cílios), foi aplicado o 

teste exato de Fisher, tomando com nível de significância p-valor<0,05. Para análise 

das variáveis categóricas, os lados com alteração histopatológica 0 (normal) e 1 

(alteração leve/focal) foram agrupados, assim como aqueles com grau 2 (alteração 

moderada/difusa) e 3 (alteração acentuada/extensa). 

Para comparação da mucosa do seio maxilar direito e esquerdo dentro de 

cada grupo, foi utilizado o Wilcoxon signed rank test (teste pareado não paramétrico) 

para as variáveis contínuas, fixando como nível de significância p-valor<0,05. Para 

avaliação de similaridade entre os lados direito (teste) e esquerdo (controle) das 

variáveis categóricas (Fibrose, Edema, Tecido Glandular e Cílios), aplicou-se o teste 

de concordância de Kappa. Foram considerados diferentes quando o coeficiente 
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kappa foi menor ou igual a 0,4 (concordância razoável, fraca ou insignificante) e o 

intervalo de confiança não englobando o valor 1. Para análise das variáveis 

categóricas, o grau de alteração histopatológica ‘0’ (normal) e ‘1’ (alteração 

leve/focal) foi agrupado em uma única categoria, assim como os graus ‘2’ (alteração 

moderada/difusa) e ‘3’ (alteração acentuada/extensa) foram reunidos em uma nova 

categoria. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resultados 

 



Resultados  |  50 

4.1 Coelhos  

 

Foram operados 62 coelhos, sendo que 25 foram excluídos. Houve, portanto, 

um aproveitamento de 60% dos animais.  

 

4.1.1 Coelhos excluídos  

 

Dentre os 25 excluídos, alguns vieram a óbito antes da cirurgia (n=2), outros 

vieram a óbito durante o intraoperatório (n=1), ou foram eutanasiados antes do 

término do experimento por infecção no sítio operatório (n=6 por abscesso no dorso) 

ou por outras complicações (n=1 por hematúria e perda de peso; n=1 por paraplegia, 

n=1 saída do cateter). Os outros 13 coelhos foram excluídos, pois apresentaram 

abscesso em dorso nasal na ferida operatória, observado apenas durante a 

eutanásia no fim do experimento (n=2), implantação errônea no seio etmoidal (n=1), 

perda de peso >10% ao fim do experimento (n=1), perda do material coletado (n=1) 

e infecção por Pasteurella multocida, confirmada por cultura do lavado de seio 

maxilar, colhido durante a eutanásia (n=8). Sumariamente, nove animais foram 

excluídos por problemas técnicos (16%, perda da amostra, cateter removido antes 

da eutanásia, ou posicionado de forma errada e morte no intraoperatório) ou 

morte/sofrimento (20%, dois morreram antes da cirurgia, dois foram eutanasiados 

por perda de peso e um por paraplegia) e 16 por motivos infecciosos (64%, 

abscesso em dorso nasal ou infecção por P. multocida). Em relação aos oito coelhos 

com cultura positiva para P. multocida, três pertenciam ao grupo controle OVA, 

quatro ao grupo SEB e um coelho ao grupo LPS.  

 

4.1.2 Coelhos analisados  

 

Foram avaliados 37 coelhos distribuídos da seguinte forma: quatro no grupo 

controle sem cirurgia (como não houve cirurgia em nenhum dos seios maxilares, 

tanto lado direito como esquerdo foram agrupados para a análise estatística, 

portanto, com n=8 lados), nove no grupo controle com sensibilização à OVA 

(controle OVA), seis foram expostos ao SEB, 12 ao LPS e seis ao LTA.  
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O peso inicial médio foi de 2755 g e final de 2940 g, o que corresponde ao 

ganho de 7% de peso ao longo do experimento. Essas medidas foram semelhantes 

quando avaliadas em cada grupo separadamente (grupo controle sem cirurgia com 

média de peso inicial de 2957 g, peso final de 3066 g e ganho de peso de 4%; grupo 

controle OVA, com média de peso inicial de 2869 g, peso final de 3037 g e ganho de 

peso de 7%; grupo SEB, com média de peso inicial de 2609 g, peso final de 3104 g 

e ganho de peso de 20%; grupo LPS, com média de peso inicial de 2732 g, peso 

final de 2889 g e ganho de peso de 6%; grupo LTA, com média de peso inicial de 

2647 g, peso final de 2669 g e ganho de peso de 1%). Em relação à comparação de 

varição de peso, o grupo controle OVA apresentou ganho de peso estatisticamente 

maior que o grupo LTA (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Valores de média e erro padrão da média da variação de peso. Avaliação 
estatística pelo teste de Mann-Whitney comparando variação de peso dos 
coelhos nos diferentes grupos 
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4.2 Comparação da mucosa do seio maxilar direito entre os diferentes grupos 

 

4.2.1 Espessura 

 

Em relação à avaliação da espessura epitelial, foi observada espessura 

significativamente maior nos grupos SEB, LPS e LTA em relação ao grupo sem 

cirurgia. A média da espessura epitelial também foi menor no grupo controle OVA, 

quando comparado com o grupo LPS. Quanto à avaliação subepitelial, foi observada 

espessura significativamente maior nos grupos LPS e LTA em relação aos grupos 

controle sem cirurgia e controle OVA (Figura 12). 
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Figura 12 - Espessura epitelial e subepitelial. (A) Valores de média e erro padrão da média 
da espessura epitelial (teste de Mann-Whitney); (B) Valores de média e erro 
padrão da média da espessura subepitelial (teste de Mann-Whitney);  
(C) Exemplos de mucosa do seio maxilar que representam a média da 
espessura de epitélio e subepitélio para cada grupo 
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4.2.2 Porcentagem de epitélio 

 

Observou-se porcentagem de epitélio significativamente menor no grupo LTA, 

quando comparado com os grupos SEB e LPS (Figura 13). A média de porcentagem 

de epitélio variou entre 40 e 30% nos grupos controle sem cirurgia, controle OVA, 

SEB e LPS e no grupo LTA foi de apenas 8%, mostrando alto grau de 

desepitelização em todos os grupos, mas especialmente no grupo LTA. É importante 

notar que este alto índice de desepitelização pode ter prejudicado as avaliações do 

epitélio neste estudo, em especial no grupo LTA. 

 

 

Figura 13 - Porcentagem de epitélio, representado pelos valores de média e erro padrão da 
média da porcentagem de epitélio entre os diferentes grupos (teste de Mann-
Whitney) 
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4.2.3 Características epiteliais 

 

Em relação à porcentagem de células caliciformes entre os grupos, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre eles (teste de Kruskal-Wallis p-

valor=0,115) (Figura 14).  

 

 

Figura 14 - Porcentagem de células caliciformes. Valores de média e erro padrão da média 
da porcentagem de células caliciformes (teste de Mann-Whitney) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à comparação da perda de cílio entre os grupos, não se observou 

diferença significativa entre eles (Teste exato de Fisher, p-valor=0,11) (Figura 15 e 

Tabela 2). 
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Figura 15 - Valores de porcentagem de coelhos, cujas amostras foram classificadas em 
cada categoria de perda de cílios. Categoria 0 se normal, 1 se perda leve/focal 
de cílios, 2 se moderada/difusa e 3 se acentuada/extensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Distribuição das categorias de perda de cílios entre os diferentes grupos, 
representados em número absoluto e porcentagem. Teste exato de Fisher, p-
valor=0,11 

 

Grupos Categorias Total 

 0 e 1 2 e 3  

Controle sem cirurgia 7 (100%) 0 (0%) 7 

Controle OVA 4 (57.14%) 3 (42.86%) 7 

SEB 2 (33.33%) 4 (66.67%) 6 

LPS 5 (50%) 5 (50%) 10 

LTA 1 (25%) 3 (75%) 4 

Total 19 15 34 
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Em relação à metaplasia escamosa, não verificou nenhuma alteração em 

todas as amostras avaliadas. 

 

4.2.4 Infiltrado celular  

 

4.2.4.1 Infiltrado celular total 

 

Em relação ao epitélio, observou-se maior infiltração de células inflamatórias 

nos grupos SEB e LPS, especialmente em relação ao grupo controle sem cirurgia 

(Figura 16). Quanto ao subepitélio, foi observada infiltração significativamente menor 

nos grupos controle sem cirurgia e controle OVA, quando comparados com os 

grupos SEB, LPS e LTA. 
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Figura 16 - Valores médios do infiltrado celular epitelial (A) e subepitelial (B). (Média ± Erro 
padrão da média, Teste de Mann-Whitney). (C) Imagens representativas de 
mucosa do seio maxilar que representam a média de infiltrado epitelial para 
cada grupo; (D) Exemplos de mucosa do seio maxilar que representam a média 
de infiltrado celular subepitelial para cada grupo. Em vermelho estão marcados 
os eosinófilos, em amarelo neutrófilos, em azul linfócitos e em verde 
plasmócitos 
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4.2.4.2 Infiltrado celular eosinofílico 

 

Em relação ao epitélio, notou-se infiltração significativamente maior nos 

grupos SEB e LPS, quando comparados os grupos controle sem cirurgia e menor no 

grupo OVA, quando comparado com o grupo SEB. Em relação ao subepitélio, 

observou-se infiltração significativamente maior nos grupos controle OVA, SEB, LPS 

e LTA, quando comparados com o grupo controle sem cirurgia. Da mesma maneira, 

evidenciou-se maior infiltrado eosinofílico nos grupos SEB e LTA, quando 

comparados ao grupo controle OVA (Figura 17). 

 



Resultados  |  60 

Figura 17 - Representação gráfica do infiltrado eosinofílico epitelial (A) e subepitelial (B). 
(Média ± erro padrão da média, teste de Mann-Whitney). Histologia 
representativa da média de infiltrado eosinofílico epitelial (C) e subepitelial (D), 
para cada grupo 
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4.2.4.3 Infiltrado celular neutrofílico 

 

Os resultados referentes à comparação da infiltração epitelial e subepitelial 

neutrofílica entre os grupos estão expressos na Figura 18. Em relação ao epitélio, 

observou-se infiltração significativamente menor no grupo controle sem cirurgia, 

quando comparados com o grupo SEB. Em relação ao subepitélio, foi observada 

infiltração significativamente menor no grupo controle sem cirurgia, quando 

comparado com o grupo SEB e infiltração menor no grupo controle OVA, quando 

comparado com os grupos SEB, LPS e LTA.  
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Figura 18 - Infiltrado neutrofílico epitelial (A) e subepitelial (B), representado por valores de 
média ± erro padrão da média (Mann-Whitney). Imagens histológicas 
representativas do infiltrado neutrofílico no epitélio (C) e região subepitelial (D), 
de cada grupo 
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4.2.4.4 Infiltrado celular linfocítico 

 

Em relação ao epitélio, não houve diferenças estatísticas entre os grupos 

(teste de Kruskal-Wallis, p-valor=0,1415). Quanto ao subepitélio, foi observada 

infiltração significativamente maior no grupo SEB, quando comparado com o grupo 

controle OVA (Figura 19).  
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Figura 19 - Valores de média ± erro padrão da média do infiltrado linfocítico epitelial (A) e 
subepitelial (B) (Mann-Whitney). Imagens histológicas representativas de 
mucosa do seio maxilar que representam a média de infiltrado linfocítico 
epitelial (C) e subepitelial (D), para cada grupo 
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4.2.4.5 Outros infiltrados celulares 

 

No que se refere à infiltração epitelial de plasmócitos, não foi observada 

diferença estatística entre os grupos (teste de Kruskal-Wallis p-valor=0,539). Em 

relação ao subepitélio, foi observada infiltração significativamente maior no grupo 

SEB, quando comparado com o grupo sem cirurgia (teste de Mann-Whitney p-

valor=0,039). Quanto à infiltração de mastócitos, não foi possível realizar avaliação 

estatística, pois foram encontrados apenas quatro mastócitos em todas as áreas 

observadas, sendo um mastócito no grupo OVA (seio maxilar do lado esquerdo), 

dois mastócitos no grupo LPS (um no seio maxilar do lado direito e outro do lado 

esquerdo) e um mastócito no grupo LTA (seio maxilar do lado esquerdo). 

 

4.2.5 Características subepiteliais 

 

Observou-se que os grupos tratados foram diferentes quanto ao edema 

subepitelial (Teste exato de Fisher, p-valor=0,02) (Figura 20 e Tabela 3). Todos os 

grupos (controle sem cirurgia, controle OVA, SEB e LPS) apresentaram edema 

subepitelial com categorias 2 ou 3 em aproximadamente 0% das amostras, com 

exceção do grupo LTA que em 33,3% das amostras apresentou estas categorias. 
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Figura 20 - Valores de porcentagem de coelhos, cujas amostras foram classificadas em 
cada categoria de edema subepitelial. Categoria 0 se normal, 1 se edema 
leve/focal, 2 se moderado/difuso e 3 se acentuado/extenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição das categorias de edema subepitelial entre os diferentes grupos, 
representados em número absoluto e porcentagem. Teste exato de Fisher: p-
valor=0,02 

 

Grupos Categorias Total 

 0 e 1 2 e 3  

Controle sem cirurgia 8 (100%) 0 (0%) 8 

Controle OVA 9 (100%) 0 (0%) 9 

SEB 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 

LPS 12 (100%) 0 (0%) 12 

LTA 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6 

Total 38 3 41 

 

 

Em relação à fibrose subepitelial, observou-se diferença significativa entre os 

lados tratados dos diferentes grupos (Teste exato de Fisher, p-valor<0.01) (Figura 21 

e Tabela 4). Os grupos controle sem cirurgia, controle OVA e SEB apresentaram 
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fibrose subepitelial com categorias 2 ou 3 em aproximadamente 0% das amostras, 

enquanto o grupo LPS apresentou estas duas categorias em 50% das amostras e o 

grupo LTA em 83,3%. 

 

 

Figura 21 - Valores de porcentagem de coelhos, cujas amostras foram classificadas em 
cada categoria de fibrose subepitelial. Categoria 0 se normal, 1 se fibrose 
leve/focal, 2 se moderada/difusa e 3 se acentuada/extensa  
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Tabela 4 - Distribuição das categorias de fibrose subepitelial entre os diferentes grupos, 
representados em número absoluto e porcentagem. Teste exato de Fisher: p-
valor<0,01 

 

Grupos Categorias Total 

 0 e 1 2 e 3  

Controle sem cirurgia 8 (100%) 0 (0%) 8 

Controle OVA 8 (88,9%) 1 (11,1%) 9 

SEB 5 (83,3%) 1 (16,7%) 6 

LPS 6 (50%) 6 (50%) 12 

LTA 1 (16,7%) 5 (83,3%) 6 

Total 32 13 41 

 

 

A análise da quantidade de tecido glandular subepitelial não foi diferente entre 

os diferentes grupos (Teste exato de Fisher, p-valor=0,11; Figura 22 e Tabela 5). 

 

 

Figura 22 - Valores de porcentagem de coelhos, cujas amostras foram classificadas em 
cada categoria de tecido glandular subepitelial. Categoria 0 se normal, 1 se 
aumento de tecido glandular leve/focal, 2 se moderado/difuso e 3 se 
acentuado/extenso 
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Tabela 5 - Distribuição das categorias de tecido glandular entre os diferentes grupos, 
representados em número absoluto e porcentagem. Teste exato de Fisher: p-
valor=0,11 

 

Grupos Categorias Total 

 0 e 1 2 e 3  

Controle sem cirurgia 8 (100%) 0 (0%) 8 

Controle OVA 8 (88,9%) 1 (11,1%) 9 

SEB 6 (100%) 0 (0%) 6 

LPS 7 (58,3%) 5 (41,7%) 12 

LTA 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6 

Total 33 8 41 

 

 

Em relação à formação de pólipos, foram identificadas sete lâminas com esta 

alteração, sendo seis contendo mucosa do seio maxilar direito (dois do grupo LTA e 

quatro do grupo LPS) e uma mucosa do seio maxilar esquerdo (grupo LTA) (Figura 

23). Em todas as lâminas foi observado apenas um pólipo, com exceção de uma 

mucosa do grupo LPS em que foram identificados dois pólipos. Os três pólipos 

encontrados no grupo LTA eram de aspecto fibroso e com pouco edema (Figura 23); 

dentre os pólipos encontrados no grupo LPS, três eram de aspecto fibroso e com 

pouco edema (Figura 23) e dois com aumento de tecido glandular. 



Resultados  |  70 

Figura 23 - Exemplos histológicos de pólipos presentes no seio maxilar obtidos nos grupos 
LPS (A) e LTA (B) 

 

 

 

4.3 Comparação da mucosa do seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada 
grupo 

 

4.3.1 Espessura 

 

Resultados referentes à comparação da espessura epitelial e subepitelial da 

mucosa do seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo estão apresentados 

na Figura 24. Em relação ao epitélio, houve diferença estatística entre os seios no 

grupo controle OVA, de forma que o lado direito (teste) se mostrou mais espesso 

que o esquerdo (controle). Quanto ao subepitélio, houve diferença estatística entre 

os seios no grupo exposto ao LTA, de forma que o lado direito (teste) se apresentou 

mais espesso que o esquerdo (controle). 
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Figura 24 - Comparação da espessura epitelial (A) e subepitelial (B) da mucosa do seio 
maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo (Wilcoxon signed rank test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Porcentagem de epitélio 

 

Resultados referentes à comparação da porcentagem de epitélio da mucosa 

do seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo estão expressos na Figura 

25. Não houve diferença estatística em nenhum dos grupos, quando comparada a 

porcentagem de epitélio na mucosa do seio maxilar direito com a do seio maxilar 

esquerdo. 
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Figura 25 - Comparação da porcentagem de epitélio da mucosa do seio maxilar direito e 
esquerdo dentro de cada grupo (Wilcoxon signed rank test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Características epiteliais 

 

Não se observou diferença estatística em nenhum dos grupos, quando 

comparada a porcentagem de células caliciformes na mucosa do seio maxilar direito 

com a do seio maxilar esquerdo (Figura 26). 
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Figura 26 - Comparação da porcentagem de células caliciformes da mucosa do seio maxilar 
direito e esquerdo dentro de cada grupo (Wilcoxon signed rank test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise pelo coeficiente de concordância de kappa, apenas o grupo SEB 

apresentou discordância entre os lados direito e esquerdo (kappa 0,4 e IC -0,14 

+0,94), de modo que o lado direito (teste) apresentou maior perda de cílios em 

relação ao lado esquerdo (controle) (Figura 27). 

 



Resultados  |  74 

Figura 27 - Comparação da perda de cílios da mucosa do seio maxilar direito e esquerdo 
dentro de cada grupo. Categoria 0 se normal, 1 se perda leve/focal de cílios, 2 
se moderada/difusa e 3 se acentuada/extensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Infiltrado celular 

 

Resultados referentes à comparação do infiltrado celular total no epitélio e 

subepitélio da mucosa do seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo estão 

expressos na Figura 28. Em relação ao epitélio, não houve diferença estatística 

entre os seios nos diferentes grupos. Quanto ao subepitélio, houve diferença 

estatística entre os seios no grupo exposto à SEB, de forma que o lado direito (teste) 

se mostrou mais infiltrado que o esquerdo (controle). 
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Figura 28 - Comparação do infiltrado celular epitelial (A) e subepitelial (B) da mucosa do 
seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo (Wilcoxon signed rank 
test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao infiltrado eosinofílico do epitélio, verificou-se diferença 

estatística entre os seios apenas no grupo LPS, de forma que o lado direito (teste) 

apresentou mais infiltrado eosinofílico que o esquerdo (controle) (Figura 40). Já no 

subepitélio, observou-se diferença estatística apenas entre os seios nos grupos 

controle OVA e LPS, de forma que o lado direito (teste) mostrou mais infiltrado que o 

esquerdo (controle) (Figura 29). 
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Figura 29 - Comparação do infiltrado eosinofílico epitelial (A) e subepitelial (B) da mucosa 
do seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo (Wilcoxon signed rank 
test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao infiltrado neutrofílico, não se observou diferença estatística 

entre os seios direito e esquerdo, tanto no compartimento epitelial quanto 

subepitelial (Figura 30). Da mesma forma, não se notou diferença estatística quanto 

ao infiltrado linfocítico entre os dois seios (Figura 31). 
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Figura 30 - Comparação do infiltrado neutrofílico epitelial (A) e subepitelial (B) da mucosa 
do seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo. (Wilcoxon signed rank 
test) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 31 - Comparação do infiltrado linfocítico epitelial (A) e subepitelial (B) da mucosa do 
seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo. (Wilcoxon signed rank 
test) 
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No que se refere à infiltração epitelial e subepitelial de plasmócitos, não foi 

observada diferença estatística entre a mucosa do seio maxilar direito e esquerdo 

nos diferentes grupos. Quanto à infiltração de mastócitos, não foi possível realizar 

avaliação estatística, pois foram encontrados apenas quatro mastócitos em todas as 

áreas observadas, como descrito anteriormente. 

 

4.3.5 Características subepiteliais 

 

Resultados referentes à comparação da fibrose subepitelial da mucosa do 

seio maxilar direito e esquerdo dentro de cada grupo estão demonstrados na Figura 

32. Na análise pelo coeficiente de concordância de kappa, apenas os grupos LPS e 

LTA apresentaram diferença significativa entre os lados (kappa 0,16 e IC -0,31 

+0,64/ kappa 0,33 e IC -0,22 +0,89, respectivamente), de modo que o lado esquerdo 

apresentou menor fibrose subepitelial em relação ao lado direito. 

 

 

Figura 32 - Comparação da fibrose subepitelial da mucosa do seio maxilar direito e 
esquerdo dentro de cada grupo. Categoria 0 se normal, 1 se leve/focal, 2 se 
moderada/difusa e 3 se acentuada/extensa 
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Em relação ao edema e tecido glandular subepitelial, não houve diferença 

significativa entre os lados direito e esquerdo (Figuras 33 e 34) nos diferentes 

grupos. 

 

 

Figura 33 - Comparação do edema subepitelial da mucosa do seio maxilar direito e 
esquerdo dentro de cada grupo. Categoria 0 se normal, 1 se leve/focal de 
cílios, 2 se moderado/difuso e 3 se acentuado/extenso 
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Figura 34 - Comparação do tecido glandular subepitelial da mucosa do seio maxilar direito e 
esquerdo dentro de cada grupo. Categoria 0 se normal, 1 se leve/focal de cílios, 
2 se moderado/difuso e 3 se acentuado/extenso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resumo dos resultados obtidos está demonstrado nas Tabelas 6, 7 e 8. 

Após comparação histopatológica dos cinco grupos estudados, constatou-se que: 

1- A sensibilização à OVA (grupo controle OVA), comparada ao grupo 

controle sem cirurgia, causou infiltração eosinofílico subepitelial. 

2- A exposição nasossinusal à SEB, comparada ao grupo controle sem 

cirurgia, causou espessamento epitelial, infiltração celular, eosinofílica e 

neutrofílica, epitelial e subepitelial e infiltração plasmocítica subepitelial. 

3- A exposição nasossinusal ao LPS, comparada ao grupo controle sem 

cirurgia, causou espessamento epitelial e subepitelial, infiltração celular, 

eosinofílica epitelial e subepitelial e aumento da fibrose subepitelial. 

4- A exposição nasossinusal ao LTA, comparada ao grupo controle sem 

cirurgia, causou espessamento epitelial e subepitelial, infiltração celular e 

eosinofílica subepitelial e aumento da fibrose e edema subepitelial. 
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5- A alta taxa de desepitelização em todos os grupos, inclusive no grupo 

controle sem cirurgia, e em especial no grupo LTA, prejudicou a análise 

das variáveis epiteliais. 

 

 

Tabela 6 - Médias e erro padrão da média para variáveis contínuas e porcentagem de 
categorias 2 ou 3 para as variáveis categóricas (edema, fibrose e tecido 
glandular subepitelial e perda de epitélio ciliado) 

 
 Controle 

sem cirurgia 
Controle 

OVA 
SEB LPS LTA 

1- Peso (gramas) 2958 ± 154 2869 ± 195 2609 ± 199 2732 ± 108 2647 ± 91 

2- Variação de Peso 104,0 ± 2,3 107,1 ±3,2 120,1 ± 5,3 106,8 ± 3,1 101,0 ±4,0 

Subepitélio      

3- Espessura subepitelial 116,6 ± 19,4 121,2 ± 5,4 180,8 ± 43,9 257,4 ± 40,9 311,9 ± 42,7 

4- Edema subepitelial 0% 0% 16.67% 0% 33.33% 

5- Fibrose subepitelial 0% 11.11% 16.67% 50% 83.33% 

6- Tecido glandular subepitelial 0% 11.11% 0% 41.67% 33.33% 

7- Infiltrado célular total de células 7,04 ± 2,6 8,72 ± 1,9 27,94 ± 7,4 22,69 ± 5,3 31,03 ± 5,4 

8- Infiltrado subepitelial eosinofílico 0,61 ± 0,3 3,438 ± 1,8 14,50 ± 4,6 11,67 ± 4,7 22,25 ± 4,2 

9- Infiltrado subepitelial neutrofílico 0,261 ± 0,13 0,187 ± 0,07 1,444 ± 0,49 0,816 ± 0,24 0,972 ± 0,35 

10- Infiltrado subepitelial linfocítico 5,69 ± 1,9 4,06 ± 0,5 8,50 ± 1,6 6,70 ± 1,0 4,41 ± 0,3 

11- Infiltrado subepitelial plasmocítico 0,476 ± 0,3 1,04± 0,4 3,50 ± 1,1 1,80 ± 0,6 3,38 ± 1,7 

12- Infiltrado subepitelial mastocítico 

(número total) 

0 0 0 2 1 

Epitélio      

13- Porcentagem de epitélio  31,66 ± 9,3 31,29 ± 9,5 40,16 ± 10,7 33,14 ± 9,0 7,66 ± 2,6 

14- Espessura epitelial 
22,19 ± 1,0 26,35 ± 1,4 36,14 ± 5,9 35,80 ± 2,6 30,3 ± 2,4 

15- % de células caliciformes 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,126 ± 0,09 0,005 ± 0,0 1,54 ± 1,4 

16- Perda de epitélio ciliado 0% 42.86% 66.67% 50% 75% 

17- Infiltrado epitelial total de células 1,67 ± 0,8 3,72 ± 1,9 18,68 ± 5,5 13,73 ± 4,5 6,62 ± 2,1 

18- Infiltrado epitelial eosinofílicao 1,20 ± 0,8 2,51 ± 1,3 14,83 ± 4,1 11,19 ± 4,0 5,56 ± 1,9 

19- Infiltrado epitelial neutrofílico 0,12 ± 0,07 0,37 ± 0,20 2,25 ± 1,16 0,39 ± 0,17 0,56 ± 0,21 

20- Infiltrado epitelial linfocítico 0,23 ± 0,16 0,83 ± 0,41 1,600 ± 0,82 0,17 ± 0,12 0,50 ± 0,0 

21- Infiltrado epitelial plasmocítico 0,111 ± 0,1 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,400 ± 0,2 0,0 ± 0,0 

22- Infiltrado epitelial mastocítico 

(número total) 

0 0 0 0 0 

23- Pólipos (número total) 0 0 0 5 2 
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Tabela 7 - Diferenças na comparação dos grupos controle OVA, SEB, LPS e LTA em 
relação ao grupo controle sem cirurgia 

 

 Controle OVA SEB LPS LTA 

1- Variação de Peso     

Subepitélio     

2- Espessura subepitelial   xx xx 

3- Edema subepitelial    * 

4- Fibrose subepitelial   * * 

5- Tecido glandular subepitelial     

6- Infiltrado subepitelial total de células  x x xx 

7- Infiltrado subepitelial eosinofílico x xx x xx 

8- Infiltrado subepitelial neutrofílico  x   

9- Infiltrado subepitelial linfocítico     

10- Infiltrado subepitelial plasmocítico  x   

11- Infiltrado subepitelial mastocítico     

Epitélio     

1- Porcentagem de desepitelização      

2- Espessura epitelial  x xx x 

3- Porcentagem de células caliciformes     

4- Perda de epitélio ciliado     

5- Infiltrado epitelial total de células  x x  

6- Infiltrado epitelial eosinofílico  x x  

7- Infiltrado epitelial neutrofílico  x   

8- Infiltrado epitelial linfocítico     

9- Infiltrado epitelial plasmocítico     

10- Infiltrado epitelial mastocítico     

11- Pólipos      

x - p<0,05/ xx- p<0,01/ xxx- p<0,001 pelo teste de Kruskal-Wallis e Mann Whitney. *maior frequência (teste 
exato de Fisher) 
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Tabela 8 - Diferenças na comparação dos grupos SEB, LPS e LTA em relação ao grupo 
controle OVA (resposta alérgica isolada) 

 

 SEB LPS LTA 

Subepitélio    

1- Espessura subepitelial  xx xxx 

2- Edema subepitelial   * 

3- Fibrose subepitelial  * * 

4- Tecido glandular subepitelial    

5- Infiltrado subepitelial total de células x x xx 

6- Infiltrado subepitelial eosinofílico x  xx 

7- Infiltrado subepitelial neutrofílico xx x x 

8- Infiltrado subepitelial linfocítico x   

Epitélio    

1- Porcentagem de desepitelização     

2- Espessura epitelial  x  

3- Porcentagem de células caliciformes    

4- Perda de epitélio ciliado    

5- Infiltrado epitelial total de células x   

6- Infiltrado epitelial eosinofílico x   

7- Infiltrado epitelial neutrofílico    

8- Infiltrado epitelial linfocítico    

x - p<0,05/ xx p<0,01/ xxx p<0,001 pelo teste de Kruskal-Wallis e Mann Whitney. 

 

 

A compilação dos resultados encontrados na comparação do lado direito 

(teste) com o lado esquerdo (controle) está resumida na Tabela 9. Foram 

encontradas as seguintes diferenças: 

-  No grupo controle OVA, o lado direito apresentou maior infiltrado 

subepitelial eosinofílico e maior espessamento epitelial que o lado 

esquerdo. 
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-  No grupo SEB, o lado direito apresentou maior infiltrado subepitelial total e 

maior perda de epitélio ciliado que o esquerdo. 

- No grupo LPS, o lado direito apresentou maior infiltrado epitelial e 

subepitelial eosinofílico e maior fibrose subepitelial que o esquerdo. 

-  No grupo LTA, o lado direito apresentou maior espessamento subepitelial e 

maior fibrose subepitelial que o esquerdo. 

 

 

Tabela 9 - Diferenças na comparação da mucosa maxilar do lado direito com o esquerdo de 
cada grupo 

 

 Controle OVA SEB LPS LTA 

Subepitélio     

1- Espessura subepitelial    x 

2- Edema subepitelial     

3- Fibrose subepitelial   * * 

4- Tecido glandular subepitelial     

5- Infiltrado subepitelial total de células  x   

6- Infiltrado subepitelial eosinofílico xx  x  

7- Infiltrado subepitelial neutrofílico     

8- Infiltrado subepitelial linfocítico     

Epitélio     

1- Porcentagem de desepitelização      

2- Espessura epitelial xxx    

3- Porcentagem de células caliciformes     

4- Perda de epitélio ciliado  *   

5- Infiltrado epitelial total de células     

6- Infiltrado epitelial eosinofílico   x  

7- Infiltrado epitelial neutrofílico     

8- Infiltrado epitelial linfocítico     

x - p<0,05/ xx- p<0,01/ xxx- p<0,001 pelo Wilcoxon signed rank test. *Correspondência fraca ou razoável 
(coeficiente kappa ≤0,4) com intervalo de confiança não englobando o 1. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Discussão 
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Embora a RSC seja uma doença altamente prevalente na comunidade geral, 

ela ainda continua sendo pouco conhecida. Grande parte do conhecimento sobre 

sua fisiopatogenia foi obtida a partir de estudos em humanos, nos quais limitações 

éticas impedem certas investigações experimentais (37). Com o intuito de se 

testarem novos tratamentos e se elucidarem os mecanismos fisiopatogênicos da 

RSC, controlando fatores de confusão, variabilidade genética e fatores ambientais, 

tem se buscado a obtenção de modelos animais de RSC para experimentação e 

extrapolação dos resultados em humanos.  

O modelo animal experimental ideal deve se aproximar ao máximo dos 

mecanismos patogênicos que ocorrem em humanos. Provavelmente, este modelo 

ideal de RSC dificilmente será atingido, em virtude do aspecto multifatorial da 

doença. Porém, buscando atingir este propósito, acredita-se que o modelo 

experimental animal de RSC ideal, envolva a utilização de animais com perfil 

anatômico e imune semelhante ao do humano e que não deva envolver obstrução 

de óstio de drenagem ou inoculação de patógeno específico, visto que estes não 

são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento da RSC. As endo e exotoxinas 

bacterianas provavelmente exercem papel importante na fisiopatologia da RSC. A 

presença dessas toxinas pode ter efeitos deletérios sobre a mucosa respiratória, 

mesmo na ausência de bactérias viáveis (28,43,59).  

Dentre os subtipos de RSC, os relacionados com resposta eosinofílica 

tecidual frequentemente são mais sintomáticos e mais refratários a tratamento 

clínico e, portanto, merecem atenção especial. As alterações histopatológicas 

observadas na mucosa de pacientes com esta doença, apesar de variáveis 

dependendo do subtipo avaliado, seguem um padrão de espessamento epitelial, 

submucosa, infiltração celular e alterações epiteliais. 

Dessa maneira, o objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo 

experimental utilizando coelhos com resposta alérgica (previamente sensibilizados à 

OVA) por meio da exposição nasossinusal a toxinas bacterianas (SEB, LPS e LTA) e 

avaliar as alterações histopatológicas encontradas. 

Os resultados encontrados no grupo controle OVA estão condizentes com os 

dados da literatura. Kim et al. (34), Saito et al. (60) e Kim et al. (61) realizaram 

estudo em camundongos, e Sejima et al. (62) em coelhos, utilizando-se esquema de 

sensibilização à OVA com pelo menos duas injeções intraperitoneais/subcutânea de 
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OVA + Hidróxido de Alumínio, seguidas de exposição nasal à OVA por pelo menos 

mais seis semanas, assim como foi realizado neste estudo. Kim et al. (34) e Saito et 

al. (60) relataram aumento de infiltração eosinofílica subepitelial, inclusive com 

números bem próximos aos achados deste estudo (este estudo 342/mm2, Kim et al. 

(34), considerando que utilizaram campo de maior aumento com 0,5 mm de 

diâmetro, com aproximadamente 350/mm2, e Saito et al. (60) 396/mm2). Porém, 

esses estudos foram realizados em camundongos, enquanto que o presente estudo 

utilizou coelhos.  

Da mesma forma, os resultados encontrados no grupo SEB são compatíveis 

com os dados da literatura. Kim et al. (34) e Khalmuratova et al. (35) realizaram 

estudo em camundongos e utilizaram esquema de sensibilização à OVA seguido de 

exposição nasal à SEB, semelhante ao esquema do presente estudo. Kim et al. (34) 

utilizaram a dose de 5 e 500 ng e Khalmuratova et al. (35) 10 ng, enquanto que 

neste estudo aplicou-se a dose de 500 ng. Nos estudos de Kim et al. (34) e 

Khalmuratova et al. (35), a exposição à SEB foi mais prolongada (103 dias), 

encontrando aumento de infiltração celular (34) e infiltração eosinofílica (34,35), 

assim como neste estudo, em que foi observada infiltração eosinofílica 

numericamente superior à que eles encontraram. Entretanto, não se sabe o diâmetro 

do campo de maior aumento utilizado por eles, para fins comparativos. Além disso, 

ambos foram realizados em camundongos, enquanto este estudo avaliou coelhos. 

Diferente deste estudo, Kim et al. (34) e Khalmuratova et al. (35) também 

encontraram aumento de células caliciformes e espessamento subepitelial. É 

importante salientar que Kim et al. (34) reportaram maiores alterações 

histopatológicas no grupo exposto à menor dose de SEB (5 ng) em relação ao grupo 

exposto à maior dose (500 ng). Quanto à infiltração neutrofílica, Huvenne et al. (31) 

realizaram aplicações nasais de SEB em camundongos em dias alternados por 14 

dias e encontraram aumento de neutrófilos em lavado bronco alveolar, mas não na 

mucosa nasal. Não foram encontrados resultados semelhantes aos achados de 

espessamento epitelial e aumento da infiltração plasmocítica causada pela 

exposição à SEB deste estudo  

Em relação aos resultados encontrados no grupo exposto à LPS, existem 

achados semelhantes descritos na literatura, porém obtidos por meio de técnicas 

diferentes da utilizada no presente estudo. Nenhum estudo foi realizado com 
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estimulação de resposta alérgica prévia e exposição nasal à toxina por tempo 

prolongado (4 semanas) (26-28,30,31,59,63,64). Nell et al. (26) relataram várias 

alterações epiteliais após exposição ao LPS de cultura de células obtidas do 

esfenoide, porém não observaram espessamento epitelial, como verificado neste 

estudo. Wang et al. (28) e Kim et al. (59), assim como no presente estudo, 

descreveram espessamento subepitelial em exposição nasal ao LPS em ratos e em 

camundongos, respectivamente, sendo que Wang et al. (28) encontraram, inclusive, 

pólipos caracterizados por aumento de fibrose e edema. Semelhante a este estudo, 

Wang et al. (28), Bae et al. (30) e Gallego et al. (64) detectaram aumento de 

infiltração celular após exposição ao LPS, sendo que Wang et al. (28) e Bae et al. 

(30) realizaram experimento em camundongos e Gallego et al. (64) em mucosa 

septal de fetos de coelhos. Wang et al. (28) utilizaram dose de 5 e 10 μg (100 e 200 

vezes maior do que a deste estudo) de LPS nasal em camundongos 3x/semana por 

três meses, encontrando acentuado dano celular, pólipos neutrofílicos, aumento de 

células caliciformes e aumento de citocinas de perfil inflamatório Th17, compatível 

com um modelo experimental animal de RSCcPN neutrofílico. Bae et al. (30) 

realizaram experimento de rinite em camundongos por meio de sensibilização 

intraperitoneal (IP) com OVA acrescida de LPS na dose de 1 e 10 μg (20 a 200 

vezes maior do que a utilizada no presente estudo), e depois OVA nasal por uma 

semana. Observaram, principalmente, aumento de neutrófilos (500/mm2), mas 

também de eosinófilos (350/mm2). Comparativamente, encontrou-se neste estudo 

infiltração menor de neutrófilos (80/mm2) e maior de eosinófilos (1160/mm2), 

considerando que eles utilizaram um campo de maior aumento de 0,5 mm de 

diâmetro. Possíveis explicações para esta divergência são: o fato de os autores 

terem usado maior dose de LPS IP, do experimento do presente estudo ter sido mais 

prolongado (duas semanas de exposição à OVA) e de também ter realizado 

exposição nasal ao LPS (quatro semanas) e não apenas sistêmica 

(intraperitoneal/subcutânea).  

Estudos sobre o efeito da exposição nasal ao LTA são muito raros na 

literatura (26,29,65,66). Nell et al. (26) destacaram várias alterações epiteliais após 

exposição ao LTA de cultura de células de esfenoide utilizando a mesma dose 

usada na presente pesquisa (100 ng/mL), porém não notaram espessamento 

epitelial como observado neste estudo. Finney et al. (29) encontraram aumento de 
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várias citocinas inflamatórias após exposição IP de camundongos ao LTA ou em 

cultura de células, mas não avaliaram alterações histopatológicas. Da mesma forma, 

Patou et al. (65) analisaram o efeito de LTA em fragmento de pólipo nasal e em 

mucosa de corneto inferior sem doença, porém avaliaram apenas a produção de 

citocinas e não as alterações histopatológicas. Yokoyama et al. (66) avaliaram o 

efeito do LTA intranasal em camundongos com intuito de verificar se produziria 

imunização a esta toxina, potencialmente apresentando um papel na prevenção de 

tonsilites espretocóccicas. Obtiveram resultados positivos, porém não realizaram 

nenhuma avaliação histopatológica. Portanto, este é o primeiro estudo que avaliou 

as alterações histopatológicas provocadas pela exposição nasal ao LTA em animais 

com resposta alérgica (sensibilizados à OVA). 

Em relação à infiltração celular epitelial causada pelas toxinas, não foram 

encontrados estudos na literatura que descrevessem achado semelhante. Muitos 

referem alterações epiteliais como desepitelização, perda de cílios, alteração de 

células caliciformes e de produção de muco, mas nenhum descreve infiltração 

celular epitelial separada da subepitelial. (26-28,34,35,61,63) Como encontrou-se 

aumento importante da infiltração celular epitelial após exposição das toxinas, este 

estudo alerta para um novo ramo de alterações que deve ser investigado, inclusive 

em humanos.  

Outro aspecto que se buscou neste estudo foi a obtenção de maior número 

de controles possíveis, a fim de garantir que possíveis alterações encontradas no 

seio tratado (lado direito) fossem realmente causadas pela exposição às toxinas 

bacterianas. Nesse sentido, utilizou-se o seio maxilar contralateral (esquerdo) como 

controle interno do animal, que não foi exposto à toxina ou à manipulação cirúrgica, 

embora sofresse todas as consequências sistêmicas da sensibilização prévia com 

OVA ou mesmo a influência de fatores ambientais. Curiosamente, ao contrário das 

expectativas, a maioria das variáveis histológicas analisadas foram semelhantes nos 

lados direito e esquerdo. Essa semelhança entre os dois lados pode ter sido devido 

ao refluxo nasal contralateral do lavado sinusal, ou por alguma reação sistêmica que 

acarretou em inflamação semelhante do outro lado. As diferenças encontradas entre 

os lados no grupo controle OVA, SEB, LPS e LTA poderiam ter sido pelo efeito da 

resposta alérgica/inflamatória local, como esperado.  
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Este estudo apresentou algumas limitações, como a alta taxa de perda de 

animais com redução da amostra, alta taxa de desepitelização e a não utilização de 

métodos mais específicos para avaliação do tipo celular infiltrado. Em relação às 

perdas de animais, além das decorrentes de erros de técnica, que são intrínsecos a 

um experimento que envolve cirurgia, a maioria ocorreu por infecção da ferida 

operatória e infecções sistêmicas, descritas em estudos que utilizaram a mesma 

técnica cirúrgica, porém em proporções menores. Jia et al. (51), por exemplo, 

observaram cinco abscessos em dorso nasal no pós-operatório de 20 animais e Jia 

et al. (67) perderam apenas dois de 24 coelhos por infecção sistêmica (pneumonia). 

Não se verificou associação clínica a outros fatores (dados não mostrados), como 

peso ou presença de pus nasal/nasossinusal, que pudesse prever este desfecho, 

mas se fossem fornecidos de coelhos livres de Pasteurella multocida (três culturas 

de secreção nasal negativas para a bactéria e sem anticorpo sérico específico), 

como ocorre em alguns países, provavelmente as perdas seriam menores (44). 

Coelhos com esta infecção não foram avaliados e, portanto, não foram excluídos nos 

estudos anteriormente citados (51,53,67) No entanto, considerando o possível efeito 

deletério desta bactéria sobre a mucosa nasal de coelhos (redução de células 

ciliadas, aumento de células caliciformes edema e fibrose subepitelial e infiltração 

celular subepitelial), achamos prudente excluí-los para não trazer vieses para o 

estudo (42-45). 

Em relação à alta taxa de desepitelização, uma possibilidade seria extrair todo 

o segmento facial anterior do coelho e fazer análise histopatológica depois da 

descalcificação da peça (34,35,62). Neste estudo, esta técnica não foi cogitada, pois 

também se extraiu mucosa do restante dos seios maxilares para posterior avaliação 

de citocinas e expressão gênica de citocinas. 

Referente à contagem de células em lâminas coradas por HE, apesar de não 

ter encontrado grandes dificuldades para identificação das mesmas (discordância 

entre avaliadores foi igual a 5,7% = 68/1184 itens avaliados), uma forma de 

aumentar a especificidade seria fazer colorações e avaliação imuno-histoquímica 

específica para cada célula e contar a densidade dessas marcações 

(20,33,34,59,61). 

Como perspectivas para o estudo pode-se propor pesquisa semelhante, 

porém com tempo de exposição às toxinas mais prolongado, doses de toxinas 
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diferentes e avaliação da ação de mediadores inflamatórios na mucosa 

nasossinusal. 

Alguns autores provocaram exposição a toxinas por oito e não por quatro 

semanas, como neste estudo (20,34,35). Talvez a exposição mais prolongada a tais 

toxinas poderia acentuar as diferenças encontradas, ou mesmo tornar significativas 

algumas alterações que foram discretas. Entretanto, a experimentação mais 

prolongada também poderia tornar o animal mais susceptível a influências externas, 

inclusive com aumento de risco da perda desses animais por quadros infecciosos. 

Em relação às doses e concentrações das toxinas, foram utilizadas doses de 

OVA e SEB condizentes com estudos prévios. Quanto ao LPS, doses muito maiores 

têm sido reportadas na literatura (28,30,59). Estudos com LTA são escassos, mas 

acreditando que por atuar de forma semelhante ao LPS, doses maiores também são 

uma possibilidade. Optou-se por utilizar doses que ficassem na faixa de nanogramas 

a microgramas para todas as drogas, o que provavelmente deve ser o mais 

condizente com o ambiente real, seja em um quadro de colonização ou mesmo 

infecção bacteriana. 

E, finalmente, pensando em expandir a análise das alterações causadas por 

estas toxinas, novos estudos poderiam quantificar a presença e expressão gênica de 

mediadores inflamatórios na mucosa nasossinusal a fim de se aprofundar o 

conhecimento dos mecanismos de ação na resposta imune e inflamatória dessas 

toxinas. 

Com isso, é possível concluir que o presente estudo demonstrou novas 

informações sobre os efeitos histológicos que as toxinas bacterianas exercem sobre 

a mucosa nasossinusal (principalmente em relação ao efeito de infiltração celular 

epitelial e também quanto aos efeitos do LTA, que foram pouco estudados neste 

cenário), e também sugerir que este modelo de experimentação possa servir como 

base para elucidação de processos inflamatórios crônicos do trato aéreo superior 

relacionados com toxinas bacterianas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusão 
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Após análise dos resultados, concluiu-se que a exposição crônica da mucosa 

nasossinusal às toxinas SEB, LPS e LTA em coelhos previamente sensibilizados 

promove alterações histológicas significativas (espessamento da mucosa e 

infiltração de células inflamatórias), muitas vezes semelhantes às encontradas em 

pacientes com RSC. Dessa forma, os achados do presente estudo sugerem que 

este modelo experimental poderá servir como base para outros estudos relacionados 

à elucidação da fisiopatogenia e terapêutica das formas de RSC influenciadas por 

toxinas bacterianas. 
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