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RESUMO 

Sallum AME. Correlações da expressão de MHC-I e II, C5b-9 e fenotipagem de 
células inflamatórias em tecido muscular na dermatomiosite juvenil (DMJ) [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 132p. 
 

A presença de uma inflamação crônica no músculo, a associação com outras doenças 
e a presença de auto-anticorpos, sugere o envolvimento de um mecanismo auto-
imune na patogênese da DMJ. Trinta e sete fragmentos musculares de pacientes com 
o diagnóstico de DMJ foram estudados com o objetivo de avaliar a expressão de 
MHC classes I e II, C5b-9 e fenotipagem das células inflamatórias CD4, CD8, CD20 
e CD68 em tecido muscular e correlacionar com os principais parâmetros clínicos, 
laboratoriais, histológicos e terapêuticos desta doença. Os achados foram 
comparados à expressão em oito fragmentos musculares de pacientes com 
polimiosite (PM), cinco de dermatomiosite (DM) e quatro de distrofia. As expressões 
de MHC-I, MHC-II e C5b-9 foram identificadas por imunohistoquímica, através da 
técnica de imunoperoxidase StreptABComplex/HRP; as células CD20 e CD68, pelo 
sistema LSAB+ e CD4 e CD8, pela técnica EnVision-AP. A expressão de MHC-I 
apresentou positividade em 97,2% dos casos, enquanto que a expressão de MHC-II 
foi observada em apenas 21,6% dos casos. C5b-9 (83,8% de positividade), 
correlacionou-se com a presença de calcinose e envolvimento cardíaco. A presença 
de linfócitos CD4 (81,1% de positividade), CD8 (86,5% de positividade) e CD20 
(62,2 % de positividade), e CD68 (97,2% de positividade) correlacionaram-se com o 
grau de inflamação observada na histologia muscular. A presença de CD4 e CD68, e 
marcação de C5b-9 também se correlacionaram com a intensidade de fraqueza 
muscular, e laboratorialmente, CD4 correlacionou-se com níveis elevados de CK e 
CD20 com DHL. Na DMJ observou-se maior expressão de C5b-9, CD4 e CD8  e 
menor expressão de MHC-I e II em comparação à DM e PM. A expressão destes 
marcadores foi sempre menor na distrofia. A expressão de MHC-I, adjuvante ao 
envolvimento dos linfócitos CD4 e CD8, sugere um mecanismo inicial celular 
citotóxico relacionado a maior gravidade do envolvimento muscular. A 
concomitância da maior expressão de C5b-9 foi um fator preditivo de 
comprometimento sistêmico e demanda de terapêutica imunossupresssora. Os 
resultados deste estudo apontam para o papel do MHC-I e II, C5b-9, CD4, CD8, 
CD20 e CD68 na patogênese da DMJ.          
 

 

 



 

 

SUMMARY 
 
 

Sallum AME. Correlations of the expression of MHC-I and II, C5b-9 and 
inflammatory cells phenotyping in juvenile dermatomyositis (JDM) [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”. 2005. 132p. 
 

The presence of chronic muscle inflammation, in association with other diseases and 
seric autoantibodies in JDM patients, suggest the involvement of an autoimmune 
mechanism in the pathogenesis of this inflammatory myopathy. Thirty seven muscle 
biopsy specimens from patients with JDM were analyzed in order to assess the 
expression of MHC-I and II, C5b-9, CD4, CD8, CD20 and CD68 and to correlate 
with the clinical, laboratorial, histological and therapeutical parameters. These 
findings were compared to the expression in five dermatomyositis (DM), eight 
polymyositis (PM) and four dystrophy cases. Immunohistochemical reactions for 
MHC-I and II and C5b-9 (StreptABCcomplex/HRP), CD4, CD8 (EnVision-AP) and 
CD20, CD68 (LSAB+) were evaluated. MHC-I expression was positive in 97.2% of 
the cases, whilst MHC-II was positive in only 21.6% of the cases. C5b-9 expression 
(positivity of 83.8%) correlated with calcinosis and cardiac involvement. The 
presence of lymphocytes CD4 (positivity of 81.1%), CD8 (positivity of 86.5%), 
CD20 (positivity of 62.2%), and CD68 (positivity of 97.2%) correlated with 
inflammation in muscular histology. The presence of CD4 and CD8 and expression 
of C5b-9 also correlated with the severity of muscle weakness, and CD4 expression 
correlated with serum levels of CK and CD20 with LDH. In JDM, the expressions of 
C5b-9, CD4 and CD8 were statistically more significant when compared to PM and 
DM, while expressions of MHC-I and II were lower in JDM. All expressions were 
lower in dystrophy. MHC-I expression, adjuvant to the presence of CD4 and CD8 
lymphocytes, corroborates the involvement of the cytotoxic cellular mechanism of 
muscular lesion in JDM, which correlates to severity. Concomitantly, C5b-9 
expression was a predictive factor of systemic involvement and of the need for 
imunossupressive treatment. The results of this study indicate for the function of 
MHC-I and II, C5b-9, CD4, CD8, CD20 e CD68 at JDM pathogenesis.             
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DEFINIÇÃO 

 

A dermatomiosite juvenil (DMJ) é uma doença do tecido conectivo, de 

etiologia desconhecida, caracterizada por uma vasculite que compromete vários 

órgãos e sistemas, em especial a pele e os músculos (CASSIDY,1988; 

ANSELL,1991; ANSELL,1992). A dermatomiosite (DM), juntamente com a 

polimiosite (PM) e a miosite por corpo de inclusão (MCI), faz parte de um grupo 

heterogêneo de doenças musculares adquiridas, as miopatias inflamatórias 

idiopáticas (MII), cujo denominador comum é a presença de fraqueza muscular e de 

infiltrado inflamatório no músculo. A caracterização deste grupo de doenças baseia-

se no padrão de envolvimento muscular, presença de manifestações clínicas 

associadas, alterações histopatológicas, resposta terapêutica e prognóstico 

(MASTAGLIA e OJEDA, 1985; MILLER,1991; RIDER e MILLER, 1997). 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para o diagnóstico da DMJ utilizam-se os critérios de BOHAN e PETER 

(1975) referendados pelo Colégio Americano de Reumatologia: 1) quadro 

dermatológico caracterizado pela presença de coloração violácea e edema periorbitário 



Introdução 

 

3

(heliotropo) e/ou eritema sobre as articulações metacarpofalangeanas e 

interfalangeanas proximais (sinal de Gottron), 2) fraqueza muscular simétrica, 

progressiva de cintura escapular, pélvica e flexores anteriores do pescoço, com ou sem 

disfagia e envolvimento da musculatura respiratória, 3) elevação das enzimas 

musculares particularmente a creatinoquinase (CK), frequentemente a aldolase, 

aspartato aminotransferase (AST-TGO), aspartato alaninatransferase (ALT-TGP) e 

desidrogenase lática (DHL), 4) eletromiografia mostrando unidades motoras curtas, 

polifásicas, fibrilações, ondas positivas, irritabilidade insercional, descargas de alta 

frequência e repetitivas, 5) biópsia muscular com evidências de miopatia inflamatória. 

A presença do eritema característico associado a três dos quatro critérios permite o 

diagnóstico de DM. Na ausência de lesões cutâneas define-se a PM. 

DALAKAS, 1991 propos um novo critério diagnóstico para PM com a 

inclusão do complexo MHC/CD8 na biópsia muscular (DALAKAS e HOHFELD, 

2003; BRONNER et al, 2004).  

 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

A DMJ é a forma mais comum de miopatia inflamatória na infância (85% 

dos casos), a PM é rara e existem apenas poucos relatos de MCI na literatuta. 

Estudos iniciais relataram uma incidência de DMJ isolada ou associada a 

polimiosite juvenil (PMJ) variando de 2,5 a 5,1/milhão e recentemente foi 

demonstrada uma incidência de 3,2 casos/milhão nos Estados Unidos (HANSON, 

1976; HANISSIAN et al, 1982; MENDEZ et al, 2003; WARGULA, 2003; 
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WEDDERBURN e LI, 2004; COMPEYROT-LACASSAGNE e FELDMAN, 

2005). Existe um predomínio do sexo feminino na proporção de 2:1 (CRONIN e 

PLOTZ, 1990; PACHMAN, 1990, WEDDERBURN e LI, 2004). Dos pacientes 

com DM, 12 a 20% têm início da doença na infância (CASSIDY, 1988; SINGSEN, 

1990). A idade média de início dos sintomas é em torno dos sete anos, podendo 

raramente ocorrer em lactentes a partir dos dois meses de idade (COOK et al, 

1963; SULLIVAN et al, 1977; MALLESSON, 1982; CROWE et al, 1983).  

 

 

QUADRO CLÍNÍCO 

 

A doença pode ter início agudo, em um terço dos casos, com fraqueza muscular 

intensa, quadro cutâneo característico, sintomas constitucionais importantes 

(SULLIVAN, 1982; MILLER et al, 1987). Na maioria das vezes, contudo, o início é 

insidioso (MILLER et al, 1987; CASSIDY, 1988). Sintomas como febre, astenia, perda 

de peso, vertigem, sonolência, anorexia, náuseas e vômitos podem estar presentes 

(SULLIVAN, 1982; DUFFAU, 1984; CRESPI et al, 1990). 

 O comprometimento cutâneo da DMJ é bastante polimorfo. Porém, segundo 

CASSIDY (1988, 1990), em 75% dos casos, as lesões são patognomônicas. As 

lesões cutâneas mais características são o heliotropo e as pápulas de Gottron. Com 

freqüência, as lesões eritematosas não se restrigem a região periorbitária, 

estendendo-se à região malar e nasal, nuca, áreas expostas do tórax, superfícies 

extensoras e em áreas palmo-plantares. A extensão e intensidade do eritema variam 

consideravelmente e podem progredir para atrofia, leucodermia ou hiperpigmentação 
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(STRONGWATER, 1988; CRESPI et al, 1990; SOGABE et al, 1996; SALLUM et 

al, 2002). A análise histológica da pele na DMJ mostra atrofia da epiderme com 

liquefação, degeneração da membrana basal, dilatação vascular e infiltrado linfo-

histiocitário perivascular, proliferação endotelial de arteríolas e capilares (ARA, 

1985; BOYER et al, 1986; KAGEN, 1989). 

A fraqueza muscular proximal simétrica é referida em mais de 90% dos casos 

de literatura (SULLIVAN et al, 1977; PACHMAN e COOKE, 1980; MILLER et al, 

1987; BURGOS-VARGAS et al, 1987; CASSIDY, 1988; SOGABE et al, 1996; 

SALLUM et al, 2002). O comprometimento dos músculos respiratórios, intercostais 

e diafragmático contribui para a morbidade pulmonar podendo levar à insuficiência 

respiratória. Envolvimento dos músculos faríngeos, laríngeos e linguais levam a 

disfonia e disfagia (CASSIDY, 1988; STRONGWATER, 1988; KAGEN, 1989; 

NORINS, 1989; CASSIDY e PETTY, 1990). 

A calcinose ou calcificação distrófica é mais freqüente na DMJ do que na 

DM em adultos, ocorrendo em 26 a 50% dos casos. Está associada aos casos mais 

graves e não responsivos aos corticóides e ao uso de doses inadequadas destes 

medicamentos nas fases iniciais da doença (BITNUM et al, 1964; CROWE, 1983; 

BOWYER et al, 1983; GOEL e KING, 1986; MILLER et al, 1987; BURGOS-

VARGAS et al, 1987; SOGABE et al, 1996; SALLUM et al, 2002). Sua causa é 

desconhecida. 

Em adultos, sinais de comprometimento do sistema respiratório na DM são 

encontrados em aproximadamente 45-50% dos casos (DICKEY e MYERS, 1984; 

CHWALINSKA-SADOWSKA e MALDYKOWA, 1990). Diversas manifestações 

pulmonares podem ser atribuídas à DM: pneumonia aspirativa secundária a disfagia, 
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insuficiência ventilatória secundária à fraqueza muscular, pneumonite intersticial, 

reação induzida por droga, neoplasias primárias ou metastáticas, pleurites, infecções 

oportunistas, hipertensão pulmonar, pneumotórax espontâneo e proteinose alveolar 

pulmonar. Existem poucos relatos em crianças (SOGABE et al, 1996; SALLUM et al, 

2002). Acredita-se que o envolvimento pulmonar é freqüente, porém subclínico e seu 

diagnóstico dificultado por problemas técnicos como o fato de crianças pequenas não 

conseguirem realizar as provas de função pulmonar. 

O comprometimento gastrointestinal em pacientes com DMJ pode se traduzir 

por dor abdominal, disfagia, náuseas, vômitos, diarréia, obstipação, hematemêse e 

melena chegando a acometer 50% dos casos (KLECKNER, 1970; SOGABE et al, 

1996; SALLUM et al, 2002). Ulceração e perfuração podem ocorrer em qualquer 

parte do trato gastrintestinal, sendo o comprometimento vasculítico a sua principal 

causa, podendo envolver a mucosa, submucosa e serosa. A camada íntima se 

hipertrofia levando à oclusão dos vasos com infarto de tecidos em todo o trato 

gastrintestinal. É causa importante de mortalidade (CROWE, 1983; THOMPSON, 

1984; SCHULLINGER et al, 1985; DOWNEY et al, 1988). 

 Manifestações articulares (artrite ou artralgia) são freqüentemente 

encontradas no início da doença (STRONGWATER, 1988; CRESPI et al, 1990). 

Em geral, a artrite é simétrica, pouco dolorosa, não erosiva, afetando 

principalmente articulações interfalangeanas proximais, metacarpofalangeanas, 

punhos e joelhos (SULLIVAN, 1982; STRONGWATER, 1988; CRESPI et al, 

1990; SOGABE et al, 1996). 

Em adultos, o comprometimento cardíaco pode ocorrer em até 75% dos casos 

(GOTTDIENER et al, 1978; DENBOW et al, 1979; RAMANA et al, 1984; 
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STRONGWATER et al, 1988). O comprometimento miocárdico é o mais 

freqüentemente descrito (ASKARI e HUETTNER, 1982). Existem poucos relatos 

sobre o comprometimento cardíaco na DMJ podendo ocorrer miocardite, pericardite 

e distúrbios de condução (BITNUM et al, 1964; PACHMAN e COOKE, 1980; 

PEREIRA et al, 1982; YOSHIOKA et al, 1985; GOEL e KING, 1986; SOGABE et 

al, 1996; SALLUM et al, 2002). 

O comprometimento ocular é caracterizado por alterações na retina, sendo 

freqüente o aparecimento de exsudatos algodonosos, corpos citóides e edema de 

mácula. O mecanismo de lesão é provavelmente por vasculite com isquemia de 

retina, podendo ocorrer diminuição do campo visual e atrofia óptica (HARRISON et 

al, 1973; WINFIELD, 1977; CROWE, 1983). 

A DMJ e a DM apresentam algumas diferenças: 1) a apresentação clínica na 

criança é freqüentemente insidiosa e predominam sintomas constitucionais como 

fadiga, mal estar, febre, anorexia e perda de peso; 2) esses pacientes mais 

freqüentemente apresentam vasculites multisistêmicas que podem envolver músculo, 

pele, mucosa gastrointestinal, coração e retina; 3) calcinoses também são mais 

freqüentes na faixa etária pediátrica, em especial naquelas com vasculites cutâneas 

generalizadas e/ou com cursos de doença mais graves e crônicos; 4) quando atingem 

a remissão, as crianças retornam força e função muscular mais freqüentemente que 

os adultos; e 5) associação com malignidade é descrita em 13,3% dos adultos e é 

excepcionalmente descrita na faixa etária pediátrica (CALLEN, 1994; RIDER, 1995; 

SOGABE et al, 1996; CALOEW et al, 1997; SALLUM et al, 2002).     
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TRATAMENTO E PROGNÓSTICO 

 

Anteriormente ao uso dos corticóides, cerca de um terço das crianças com 

DMJ, evoluíam para óbito, um terço apresentava remissão e um terço permanecia 

com moderada a grave incapacitação funcional. A mortalidade reduziu para menos 

de 10% dos casos, após introdução da corticoterapia. Mas algumas complicações 

como calcinose, retardo de crescimento e lipodistrofia ainda são comuns 

(BOWYER et al, 1983; PACHMAN, 1990; CASSIDY e PETTY, 1995; REED, 

2001; MARIE et al, 2001; RAMANAN e FELDMAN, 2002). 

A maioria dos pacientes (72,7%) evolui com curso monocíclico, mas alguns 

apresentam curso crônico-policíclico ou crônico contínuo (CASSIDY e PETTY, 

1995; SOGABE et al, 1996; SALLUM et al, 2002). 

Alguns fatores de pior prognóstico da doença são: atraso no diagnóstico e 

tratamento (início dos sintomas seis meses antes do diagnóstico e tratamento), 

atividade da doença não responsiva ao tratamento, ulcerações cutâneas, calcinoses, 

gravidade do envolvimento muscular com envolvimento distal, disfagia e disfonia, 

comprometimento sistêmico (pulmonar, cardíaco e gastrointestinal), capilaroscopia 

alterada, biópsia muscular com vasculopatia não inflamatória e a presença de 

anticorpos específicos (BOWYER et al, 1983; PACHMAN, 1990; CASSIDY e 

PETTY, 1995; SOGABE et al, 1996; REED, 2001; MARIE et al, 2001; RAMANAN 

e FELDMAN, 2002; SALLUM et al, 2002). A mortalidade está relacionada à 

insuficiência respiratória ou pneumonite intersticial, ulceração e hemorragia 

gastrointestinal (BOWYER et al, 1983; PACHMAN, 1990; CASSIDY e PETTY, 

1995; SOGABE et al, 1996; REED, 2001 MARIE et al, 2001; RAMANAN e 

FELDMAN, 2002; SALLUM et al, 2002). 
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A melhora no prognóstico parece estar diretamente relacionada com a 

introdução da corticoterapia, mas a incapacitação está diretamente relacionada aos 

eventos adversos com esta terapia medicamentosa (osteonecrose e fratura vertebral 

secundária a osteoporose) (BOWYER et al, 1983; YOSHIOKA et al, 1985; 

PACHMAN, 1990; CASSIDY e  PETTY, 1995; SOGABE et al, 1996; REED, 2001; 

MARIE et al, 2001; RAMANAN e FELDMAN, 2002; SALLUM et al, 2002; CHOY e 

ISENBERG, 2002). Conseqüentemente, busca-se um tratamento mais eficaz e com 

menor toxicidade. 

Vários esquemas terapêuticos foram sugeridos, mas preconizou-se uma dose 

inicial de 2mg/kg/dia via oral fracionado, em um período de quatro a seis semanas. 

Após este período dose única por quatro a seis semanas e retirada progressiva até três 

anos (CASSIDY e PETTY, 1995; REED, 2001).  

Metilprednisolona na forma de pulso, metotrexato, gamaglobulina, 

ciclosporina, azatioprina e ciclofosfamida são consideradas drogas de segunda linha. 

Estas são indicadas nas seguintes situações: pacientes refratários ao tratamento com 

corticóide, cortico-dependente ou com toxicidade importante; curso crônico ou 

policíclico. Buscando-se um tratamento mais eficaz e com menor toxicidade tem-se 

considerado a utilização das terapias de segunda linha em todos os pacientes na fase 

inicial da doença (BUNCH et al, 1980; LOVELL e LINSLEY, 1986; BASTA e 

DALAKAS, 1994;  CASSIDY e PETTY, 1995; MILLER e KOEHLER, 1997; 

REED, 2001; CHOY e ISENBERG, 2002). 

Para o estabelecimento de parâmetros determinantes de gravidade da 

doença, está sendo proposto um escore para a biópsia muscular com a inclusão 

da expressão de linfócitos, macrófagos e MHC-I (LI et al, 2004). 
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LABORATÓRIO 

 

ENZIMAS MUSCULARES 

As enzimas musculares são liberadas pelo dano muscular e estão elevadas em 

86,7 a 100% dos casos (SULLIVAN et al, 1977; HANISSIAN et al, 1982; MILLER 

et al, 1987; BURGOS-VARGAS et al, 1987; CASSIDY, 1988; SOGABE et al, 1996; 

SALLUM et al, 2002; RAMANAN e FELDMAN, 2005). Raramente podem estar 

normais na vigência de miosite ativa, especialmente nos estágios mais avançados da 

doença (CASSIDY, 1988; SHALLER e SZER, 1989; CHWALINSKA-

SADOWSKA e MALDYKOWA, 1990).  

 

 

BIÓPSIA MUSCULAR 

 

A biópsia de músculo é um procedimento importante para estabelecer o 

diagnóstico da DMJ (ARA, 1985; CHAHADE et al, 1985; CASSIDY, 1988; 

ROELOFS, 1988; STRONGWATER, 1988; KAGEN, 1989; CASSIDY e PETTY, 

1990; SOGABE et al, 1996; SALLUM et al, 2002). À microscopia óptica, as 

alterações histólogicas mais significativas são: 1) alterações musculares: necrose de 

fibras em vários estágios, regeneração, variação no diâmetro das fibras, aumento no 

tecido conjuntivo, infiltrado inflamatório constituido por linfócitos, plasmócitos e 

histiócitos perivasculares, atrofia perifascicular (achado importante na DMJ, onde a 

isquemia das fibras seria secundária a alterações vasculares) e infarto muscular. 2) 

alterações vasculares: na DMJ, observa-se hiperplasia endotelial nos vasos 
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intramusculares com formação de trombos, oclusão e subsequente infarto muscular. 

A microscopia eletrônica pode mostrar na DMJ inclusões citoplasmáticas formadas 

por agregados tubulares, abundantes no endotélio dos capilares intramusculares, 

localizadas próximas ao núcleo ou na periferia da célula. Os achados são 

característicos e ocorrem em 75 a 95% dos casos (SULLIVAN et al, 1977; 

PACHMAN e COOKE, 1980; HANISSIAN et al, 1982; MILLER et al, 1987; 

BURGOS-VARGAS et al, 1987; CASSIDY, 1988; SOGABE et al, 1996; SALLUM 

et al, 2002). 

 

 

FISIOPATOLOGIA 

 

A importância dos linfócitos na fisiopatologia das miopatias inflamatórias foi 

avaliada em vários estudos. Os resultados são conflitantes, mas, na sua maioria, 

sugerem uma citotoxicidade mediada por células T, com predomínio de células CD8, 

na PM e MCI, e infiltrado de células CD4 associado a células B, na DM. (ROWE et 

al, 1983; ENGEL e ARAHATA, 1984; OLSSON, 1985; LEMOINE et al, 1986; 

KIKUCHI et al, 2001; MIZUNO et al, 2004). 

Poucos estudaram as células inflamatórias na biópsia muscular de pacientes 

com DMJ. ARAHATA e ENGEL (1984) observaram predomínio de células B e não 

encontraram diferença entre a expressão na DM e DMJ, enquanto que MCDOUALL 

et al (1990) observaram predomínio de macrófagos e células T, especialmente 

células CD4.  
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A função das células T é determinada pelo complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC). As células T reconhecem um antígeno ligado ao MHC. 

Comumente moléculas MHC-I apresentam antígenos derivados de uma proteína 

endógena ou peptídeos para células T expressando glicoproteínas CD8 (células T 

citotóxicas) e moléculas MHC classe II apresentando antígenos derivados de 

proteínas exógenas ou endógenas para células T expressando CD4. Moléculas MHC 

classe II são expressas principalmente nos macrófagos, monócitos e células B, 

enquanto que moléculas MHC classe I são expressas na maioria das células. 

As fibras musculares normais não expressam MHC-I ou II (ROWE et al, 

1983; DAAR et al, 1984; KARPATI et al, 1988; ZUK e FLETCHER, 1988; 

MCDOUALL et al, 1989; REED et al, 1991; INUKAI et al, 2000; ENGLUND et al, 

2001). Expressão de MHC-I foi amplamente observada nas fibras musculares de 

pacientes adultos portadores de miopatias inflamatórias (DM, PM e MCI) 

(APPLEYARD et al, 1985; ISENBERG et al, 1986; KARPATI et al, 1988; 

MCDOUALL et al, 1989, EMSLIE-SMITH et al, 1989; KALOVIDOURUS e 

SMITH, 1991; BARTOCCIONI et al, 1994; LINDBERG et al, 1995; FLADBY et al, 

1997; ENGLUND et al, 2001), enquanto que a expressão de MHC-II apresentou 

baixa positividade, localizada especialmente em fibras pequenas e em regeneração 

(OLSSON et al, 1985; CIFUENTES-DIAZ et al, 1992; INUKAI et al, 2000; 

ENGLUND et al, 2001).  

Na DMJ, MCDOUALL et al, 1989, observaram intensa expressão de MHC-I 

e ausência de MHC-II. TOPALOGLU et al, 1997 e LI et al, 2004 sugeriram que a 

expressão de MHC-I possa ser um marcador diagnóstico, ocorrendo anteriormente à 

presença do infiltrado inflamatório e da lesão muscular. 
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Embora o infiltrado inflamatório seja característico do grupo de doenças 

denominadas miopatias inflamatórias idiopáticas, diferenças clínicas, assim como 

histopatológicas sugerem etiologia e mecanismos patogênicos específicos para cada 

subgrupo (PM, DM e MCI). Acredita-se que na PM e MCI, células T CD8 

citotóxicas, invadam e destruam as fibras musculares que expressam MHC-I. 

Enquanto que na DM, a ativação do complemento, leva ao depósito do complexo de 

ataque de membrana (C5b9) nos capilares endomisiais, resultando em inflamação 

perivascular, depleção capilar, isquemia muscular, necrose e atrofia da fibra 

muscular (KISSEL et al, 1986; 1991; EMSLIE-SMITH e ENGEL, 1990; 

DALAKAS, 1995; HOHFELD et al, 1997; BENVENISTE et al, 2001; LUNDBERG, 

2001; GONÇALVES, 2002).     

O complemento ativado nas células endoteliais irá regular a expressão das 

moléculas de adesão: ICAM-1 e VCAM-1. SALLUM et al (2002; 2004) estudando a 

expressão das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1 em tecido muscular de 

pacientes com DMJ acompanhados na Unidade de Reumatologia Pediátrica do ICr-

HC-FMUSP, observaram: 1. a expressão de ICAM-1 foi maior quando comparado à 

expressão de VCAM-1; 2. a expressão de ICAM-1, nos capilares e vasos perimisiais, 

foi semelhante e maior nos vasos endomisiais; 3. houve correlação entre a  maior 

expressão de ICAM -1 e o sexo feminino, menor grau de força muscular, presença de 

comprometimento pulmonar, níveis séricos mais elevados de CK e presença de 

degeneração na histologia muscular. SALLUM et al (2005) comparando a expressão 

de ICAM-1 e VCAM-1 entre pacientes com DMJ, PM, DM e MCI, a expressão de 

ICAM-1 na DMJ foi maior nos vasos e menor em fibras musculares, quando 

comparado à PM e DM. Enquanto que a expressão de VCAM-1 na PM e DM foi 

maior nos vasos quando comparado com a DMJ. 
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Figura 1: Reação imunohistoquímica StreptABCcomplex, para identificação de   

ICAM-1 e VCAM-1 na DMJ, DM, PM e MCI, onde se observa a 
positividade em marrom. 

 
[DMJ]: Reação positiva para expressão de ICAM-1 (A) e negativa para expressão de 
VCAM-1 (B) nos vasos. Fibras musculares com reação positiva para expressão de 
ICAM-1 (C) e negativa de VCAM-1 (D) (400X).  
[DM]: Reação positiva para expressão de ICAM-1 (E) e VCAM-1 (F) nas fibras 
musculares (     ) e vasos (      ) (200X). 
[PM]: Reação positiva para expressão de ICAM-1 (G) e VCAM-1 (H) nas fibras 
musculares (  ) e vasos (   ), especialmente ao redor do infiltrado inflamatório. 
Expressão de VCAM-1 observada no sarcolema (     ) (200X). 
[MCI]: Reação negativa para expressão de ICAM-1 (I) e VCAM-1 (J) nas fibras 
musculares e vasos (200X). 
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JUSTIFICATIVA 

 

A dermatomiosite juvenil é uma doença rara cuja etiopatogenia ainda é 

desconhecida. 

Vários estudos foram realizados quanto à fisiopatologia da doença em 

pacientes adultos. 

Não existem estudos correlacionando concomitantemente características 

clínicas, laboratoriais, histológicas, terapêuticas e evolutivas, exceto correlacionando 

de modo não sistemático, algumas características da DMJ, em casuísticas pequenas, 

devido à raridade da doença. 

A maioria dos estudos analisa a expressão sérica dos anticorpos e não sua 

expressão em tecido muscular. 

A DMJ e DM são na maioria dos estudos consideradas uma entidade única, 

mas a diferente apresentação clínica, em especial associada ao comprometimento 

vascular, corroborada com a diferença encontrada na expressão das moléculas de 

adesão entre as duas doenças, e a correlação da expressão da molécula de adesão 

ICAM-1 com características clínicas, laboratoriais, histológicas e terapêuticas da 

doença evidenciada em estudos anteriores (SALLUM et al, 2001; 2002; 2004; 2005), 

motivou a investigação da fenotipagem das células inflamatórias, C5b9 e expressão de 

MHC classes I e II em fragmentos musculares da DMJ, para melhor compreensão dos 

mecanismos etiopatogênicos.   

 
 
 



 

 

OBJETIVOS 
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1. Avaliar a fenotipagem do infiltrado inflamatório quanto à expressão de 

linfócitos T (CD4, CD8), linfócitos B (CD20) e macrófagos (CD68) em 

tecido muscular de pacientes com DMJ. 

2. Avaliar a expressão da ativação do complemento (C5b-9) e dos antígenos de 

MHC classes I e II em tecido muscular de pacientes com DMJ.  

3. Correlacionar os achados dos itens 1 e 2 com os achados em pacientes com 

DM, PM e distrofia. 

4. Correlacionar os achados dos itens 1 e 2 com as características clínicas, 

laboratoriais, histológicas, terapêuticas e evolutivas da doença. 

5. Correlacionar os achados dos itens 1 e 2  com os resultados prévios da 

expressão das moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1 em tecido muscular 

de pacientes com DMJ. 

 



 

 

MÉTODOS 
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CASUÍSTICA 

 

Foram estudados 37 fragmentos musculares de pacientes acompanhados no 

Ambulatório da Unidade de Reumatologia Pediátrica do Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-

HC-FMUSP) e Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo, com diagnóstico de DMJ, de acordo com os critérios de BOHAN e 

PETER (1975), referendados pelo Colégio Americano de Reumatologia (Anexo 1).  

Os 37 fragmentos musculares utilizados foram referentes aos mesmos pacientes 

incluídos no estudo da expressão das moléculas de adesão (mestrado) (SALLUM et al, 

2002; 2004).  

Dezessete controles foram incluídos: oito pacientes adultos com PM, cinco 

com DM e quatro com distrofia. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizada análise retrospectiva (março de 1991 a janeiro de 2004) de 10 

prontuários de pacientes em seguimento na Unidade de Reumatologia Pediátrica do 
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ICr-HC-FMUSP e prospectiva (fevereiro de 1999 a janeiro de 2004) de 25 pacientes 

admitidos durante o período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2001 (período da 

realização do estudo da expressão das moléculas de adesão).  

Todos os pacientes admitidos durante o período do estudo foram examinados 

pela autora na ocasião da realização da biópsia muscular. 

Os pacientes foram avaliados por meio de um protocolo clínico, laboratorial e 

anatomo-patológico (Anexo 2). 

 

 

CLÍNICA  

 

A avaliação clínica foi realizada com atenção especial a:  

1.  alterações cutâneas: heliotropo, pápulas de Gottron, eritemas malar, palmo-

plantar, periungueal, e em tronco e pescoço, fotossensibilidade e úlceras; 

2. alterações de partes moles, com ênfase para a presença de calcinoses 

caracterizadas por depósitos de cálcio intradérmicos ou subcutâneos 

localizados preferencialmente em dedos, joelhos, cotovelos, superfícies 

extensoras da tíbia e ulna passíveis  de ulcerar e drenar um material cálcico; 

3. avaliação quantitativa da força muscular determinada pelos parâmetros 

do MEDICAL RESEARCH COUNCIl, 1981 (MRC), que utiliza a 

seguinte escala: 0. nenhuma contração; 1. contração mínima; 2. 

movimento ativo na ausência de gravidade; 3. movimento contra 

gravidade; 4. movimento contra gravidade e resistência; 5. força normal; 
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4.  presença de comprometimento do trato gastrointestinal caracterizada por 

quadro clínico de dor abdominal, disfagia, náuseas, vômitos, diarréia, 

obstipação, hematêmese e melena, com auxílio de exames 

complementares como radiografia contrastada de esôfago, estômago e 

duodeno e  esofagogastroduodenoscopia; 

5.  presença de comprometimento pulmonar caracterizada por pneumonia 

aspirativa secundária a disfagia, insuficiência ventilatória secundária à 

fraqueza muscular, pneumonite intersticial, infecções oportunistas, 

pleurites e hipertensão pulmonar, com auxílio de exames complementares, 

como radiografia de tórax, ecocardiograma, prova de função pulmonar, 

cintilografia e tomografia computadorizada de tórax. 

 

A resposta terapêutica foi baseada no resultado inicial ao tratamento com 

corticoterapia (prednisona ou pulso de metilprednisolona), sendo definida como boa 

resposta quando, após um período de quatro a seis semanas, o paciente apresentasse 

melhora clínica baseada especialmente na melhora da força muscular; parcial, quando 

não houvesse melhora significativa, necessitando da introdução de outras terapêuticas, e 

ruim, quando não se observasse qualquer sinal de melhora com o uso da corticoterapia. 

Foram diferenciados dois grupos, tendo em vista a introdução da 

corticoterapia anterior ou posteriormente à realização da biópsia muscular.  

Para análise da evolução dos pacientes, foi realizada uma divisão entre aqueles 

que mantiveram atividade clínica (fraqueza muscular) e/ou laboratorial (elevação dos 

níveis de CK e DHL) e/ou cutânea (rash cutâneo, heliotropo, Gottron, úlceras cutâneas); 

os que estiveram fora de atividade, com o uso de medicamentos; e os que estiveram em 

remissão, sem o uso de medicamentos; por ocasião do encerramento do estudo. 
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LABORATÓRIO  

 

Os níveis séricos das enzimas musculares foram determinados por ocasião da 

realização da biópsia muscular. 

 

 

BIÓPSIA MUSCULAR  

 

As biópsias musculares, indicadas com finalidades diagnósticas em todos os 

pacientes, foram realizadas na sala de procedimentos ambulatoriais ou no centro 

cirúrgico do ICr-HC-FMUSP. 

A biópsia, realizada a céu aberto, consta de uma pequena incisão de cerca de 

3 cm na região do músculo proximal acometido, preferencialmente o bíceps braquial, 

após assepsia e anestesia local com lidocaína a 2%, sem vasoconstritor. Uma vez 

feita a divulsão do tecido subcutâneo e a hemostasia, procede-se a incisão da fáscia 

muscular, expondo, então, o tecido muscular a ser biopsiado. Colhe-se um fragmento 

muscular de aproximadamente 1 cm³, reparado antes de ser retirado. A seguir, a 

fáscia muscular é suturada, assim como os planos subcutâneos, com fio absorvível e, 

a pele, com fio de nylon. 

Todas as crianças foram submetidas à biópsia do músculo bíceps braquial na 

ausência de traumas internos, inclusive o provocado pelas agulhas da 

eletroneuromiografia. 

Após retirada, uma parte do fragmento muscular foi separada para rotina 

diagnóstica e o restante do material, armazenado em nitrogênio líquido a -170ºC. A 



Métodos 

 

24

rotina diagnóstica inclui cortes seriados e transversais, de 5 micra de espessura, para 

realização das reações histológicas, histoquímicas e imunohistoquímicas. Cortes de 

congelação seriados corados pelos métodos de hematoxilina e eosina (HE), tricomo 

de Gomori modificado por ENGEL e CUNNINGHAN, em 1963, ácido periódico de 

Schiff (PAS), oil-red O (ORO), NADH-tetrazolium redutase (NADH), succinato 

dehidrogenase (SDH), citocromo C oxidase (COX), adenosina trifosfatase (ATPase) 

em pHs ácidos (4.3 e 4.6) e alcalino (9.4), fosfatases ácida e alcalina. Todas as 

colorações histológicas e histoquímicas são realizadas segundo a técnica padronizada 

por DUBOWITZ, 1985. 

Os parâmetros analisados na histologia foram análise qualitativa da variação 

do calibre das fibras musculares, atrofia perifascicular (atrofia de uma a duas 

camadas de fibras na periferia do fascículo) e infiltrado inflamatório: presença de 

células mononucleares na região perimisial, endomisial e/ou perivascular. 

Os parâmetros analisados na histoquímica foram: degeneração definida como 

dissociação miofibrilar, presença de vacúolos com ou sem macrofagia, presença de 

reação lisossomal a fosfatase ácida, presença de alterações do sarcolema, presença de 

células inflamatórias no interior da fibra muscular; e regeneração, definida pela 

presença de basofilia na fibra, presença de núcleo vesiculoso e nucléolo, e presença 

de reação a fosfatase alcalina.    

Todo o processamento do material seguiu a rotina diagnóstica estabelecida 

pelo Grupo de Miopatias do Departamento de Neurologia, LIM-15, FMUSP. 

As características clínicas, laboratoriais, histológicas, terapêuticas e 

evolutivas dos 37 pacientes com DMJ estão discriminadas nas tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1: Características clínicas, laboratoriais e histológicas dos pacientes com DMJ 

Enzimas Biópsia muscular 

Caso Sexo 

Idade 
de 

início 
da 

doença 

Tempo de 
doença até 
realização 
da biópsia 

(m) 

Sinais e 
sintomas

Força 
muscular Aldolase TGO TGP CK DHL

Atrofia 
perifas-
cicular 

Dissociação 
miofibrilar 

Fibras 
necróticas

Fibras em 
regene-
ração 

Inflamação 
perivascular 

Inflamação 
endomisial 

Aumento 
tecido 

conectivo

1 F 6a3m 1   II   59 32 711 530 P + + ++ ++ +++ + 

2 M 3a1m 24 Cca V   83 54   820 P ++ + + ++ + + 

3 F 7a 2   IV       1785   P ++++ ++++ ++++ ++ + + 

4 F 9a11m 4 PG I   47 21 1051 592 P +++ ++ ++ ++++ ++++ +++ 

5 M 3a1m 64 C V         604 P + + + + + ++ 

6 F 3a8m 4   II   54 34 141 668 P +++ ++ ++ +++ ++ ++ 

7 F 9a6m 3 PC III   95 51 1281 672 P ++ + + + + + 

8 M 8a8m 24 C IV         276 P + + - + + - 

9 F 4a8m 36   III   46 48 4365 2355 - - - - + - + 

10 M 1a6m 4 UCCaG II   40 13 240 387 P + + - + + + 

11 F 5a6m 4 UPGC IV 18 38 25 358 385 P + + + + + + 

12 M 9a 18   III 4 22 12 197 307 P + + + ++ ++ + 

13 F 5a8m 3   IV 10 23 14 636 337 P  + +  +  +  +  +  

14 F 4a8m 44   V   102 230 503   P - - + + + + 

15 F 4a6m 12   III   148 146 371 986 P ++ + + ++ + + 

16 F 9a9m 4   IV 16       1148 P - - - + - - 

17 M 7a8m 1   III   79 30 2168 1667 P +++ +++ +++ +++ +++ - 

18 F 1a5m 12   III   1420 1010 2488   P +++ +++ +++ +++ ++ + 

19 F 9a1m 2 UPGC III   1236 1739  692 P ++ + + + + - 

20 F 8a8m 3   IV   87 45 5022 2123 P + + + ++ + - 

21 F 8a1m 1   V 14 33 22 138 738 P - - - + - - 

22 F 9a 4   III 24 81 39 1874 1513 P ++ + + ++ + + 

23 F 7a11m 9 UC III   77 46 507 718 P +++ ++ +++ +++ +++ + 

continua 
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continuação Tabela 1 

Enzimas Biópsia muscular 

Caso Sexo 

Idade 
de 

início 
da 

doença 

Tempo de 
doença até 
realização 
da biópsia 

(m) 

Sinais e 
sintomas

Força 
muscular Aldolase TGO TGP CK DHL

Atrofia 
perifas-
cicular 

Dissociação 
miofibrilar 

Fibras 
necróticas

Fibras em 
regene-
ração 

Inflamação 
perivascular 

Inflamação 
endomisial 

Aumento 
tecido 

conectivo

24 F 1a5m 2   III 15 64 22 358 943 P +++ ++ +++ ++ + + 

25 F 10a6m 2 Ca III   24 20 113 756 P +++ + +++ ++ + + 

26 F 6a10m 2 G III 16 40 24 1173 1052 P - - - - - - 

27 F 8a 6   IV   78 54 734 834 P - + + +++ +++ - 

28 F 5a8m 4 PG II   82 32 605   P + ++ +++ + ++++ + 

29 M 2a4m 2   IV   200 92 2670 570 P + ++ +++ + + + 

30 M 11a 36 Ca IV       88   P + - - + - - 

31 F 8a6m 1   II   96 41 1269 881 P + - - + - - 

32 F 9a1m 1   IV 28     1147   P + + + + + - 

33 F 12a8m 3   III 113 550   11640 1885 P ++ ++ ++ ++ ++ + 

34 M 7a 8   IV       504   P ++ + + ++ + - 

35 F 13a 6   III   97 84 378   P +++ +++ +++ + + - 

36 F 6a 4   III   102 283 92 847 P +++ +++ +++ +++ ++ + 

37 M 4a 3   IV   57 101 205   P + + + ++ + - 

C=calcinose, Ca=cardíaco, G=gastrointestinal, P=pulmonar, U=ulcera cutânea, P=presente, 

(-) = ausência de positividade; (+) = 1 a 25%; (++) = 26 a 50%; (+++) = 51 a 75%; (++++) = 76 a 100% de positividade 
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Tabela 2: Características terapêuticas e evolutivas dos pacientes com DMJ 

Corticoterapia 

Caso Anterior 
à biópsia 

Posterior à 
biópsia 

Resposta inicial         
(4 -6 m) 

Cloroquina Metotrexato Ciclosporina Ciclofosfamida Gamaglobulina 
endovenosa 

Tempo de 
seguimento (m) 

Evolução ao final do 
estudo 

1   + Parcial + +       99 Remissão 
2   + Parcial   +       152 Fora de atividade 
3   + Boa           94 Remissão 
4 +   Boa           92 Remissão  
5   + Parcial   +       152 Fora de atividade 
6   + Parcial   +       80 Remissão 
7   + Ruim +   + + + 78 Remissão 
8   + Parcial +       + 124 Remissão 
9   + Boa           73 Abandono de  seguimento 

10   + Parcial + + +     71 Fora de atividade 
11 +   Ruim + + + + + 68 Óbito 
12   + Boa           37 Remissão 
13 +   Parcial +         68 Remissão 
14   + Boa           73 Abandono de seguimento 
15 +   Parcial   +       63 Fora de atividade 
16   + Parcial +         60 Remissão 
17   + Parcial +         61 Remissão 
18   + Parcial   +       61 Fora de atividade 
19   + Parcial   +       60 Fora de atividade 
20   + Boa           60 Abandono de seguimento 
21   + Boa           58 Remissão 
22   + Não aderiu tratamento           - Óbito 
23   + Parcial + +       57 Remissão 

continua 
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continuação Tabela 2 
Corticoterapia 

Caso Anterior 
à biópsia 

Posterior à 
biópsia 

Resposta inicial         
(4 -6 m) 

Cloroquina Metotrexato Ciclosporina Ciclofosfamida Gamaglobulina 
endovenosa 

Tempo de 
seguimento (m) 

Evolução ao final do 
estudo 

24   + Parcial   +       57 Fora de atividade 
25   + Boa           58 Remissão 
26   + Parcial +         55 Remissão 
27 +   Parcial   +       51 Remissão 
28   + Ruim   + +     52 Fora de atividade 
29 +   Boa           50 Remissão 
30   + Parcial +         51 Remissão 
31   + Boa           61 Remissão 
32   + Parcial   +       48 Fora de atividade 
33   + Parcial + +       47 Fora de atividade 
34 +   Boa           46 Remissão 
35 +   Parcial + +       44 Fora de atividade 
36 +   Boa           43 Remissão 
37   + Parcial   +       43 Fora de atividade 
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IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

As expressões de CD4 e CD8 foram identificadas por imunohistoquímica, 

pela técnica EnVision-AP, descrita a seguir: 

1. deixar as lâminas em temperatura ambiente; 

2. fixar em acetona  gelada a 4ºC por 10 minutos; 

3. lavar em água corrente e depois na água destilada, por 5 minutos, seguida 

de tampão PBS (0,01M, pH 7,4); 

4. bloquear a peroxidase endógena com água oxigenada 10 volumes diluída 

em metanol volume a volume, 4 banhos de 5 minutos; 

5. lavar em água corrente, passar na água destilada e deixar em PBS por 5 

minutos; 

6. incubar o anticorpo primário diluído em solução de albumina (BSA 1%) 

e azida sódica 0,1% em PBS em câmara úmida por 30 minutos a 37ºC e 

depois “overnight” em geladeira (4ºC); 

7. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada; 

8. incubar com o polímero com a fosfatase alcalina por 30 minutos 

(Dakkopatts); 

9. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada; 

10. incubar com o substrato cromógeno fast-red por 10 minutos; 

11. lavar em água corrente por 5 minutos;  

12. lavar em água destilada; 

13. contracorar com Hematoxilina de Harris por 1 minuto; 

14. lavar em água corrente; 
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15. desidratar em álcool; 

16. diafanizar em xilol; 

17. montar em meio permanente (Enterllan). 

 

As células CD20 e CD68 foram identificadas por imunohistoquímica, através 

do sistema LSAB+, cuja técica é descrita a seguir:    

1.   deixar as lâminas em temperatura ambiente; 

2. fixar em acetona  gelada a 4ºC por 10 minutos; 

3. lavar em água corrente e depois na água destilada, por 5 minutos, seguida 

de tampão PBS (0,01M, pH 7,4); 

4. bloquear a peroxidase endógena com água oxigenada 10 volumes diluída 

em metanol volume a volume, 4 banhos de 5 minutos; 

5. lavar em água corrente, passar na água destilada e deixar em PBS por 5 

minutos; 

6. incubar o anticorpo primário diluído em solução de albumina (BSA 1%) 

e azida sódica 0,1% em PBS em câmara úmida por 30 minutos a 37ºC e 

depois “overnight” em geladeira (4ºC); 

7. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada; 

8. incubar o anticorpo secundário anti-imunoglobulina de camundongo, 

coelho e cabra biotinilada (DAKO, A/S Denmark; código KO690) por 30 

minutos  a 37ºC; 

9. incubar a streptavidina conjugada à peroxidase por 30 minutos a 37ºC 

(DAKO, A/S Denmark; código KO690); 

10. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada; 
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11. revelação da reação com solução cromógena diaminobenzidina (DAB) 

(3,3`-diaminobenzidina; Sigma Chemical Co, St Louis, MO, USA)  

# Preparação do DAB 

a) colocar na cuba 1 ml de dimetilsulfóxido  

b) dissolver DAB em PBS pré aquecido a  37ºC (60µ em 100ml) 

c) filtrar a solução 

d) colocar na cuba e acrescentar 2 ml de água oxigenada 10 vol (3%)  

12. lavar em água corrente por 5 minutos;  

13. lavar em água destilada; 

14. contracorar com Hematoxilina de Harris por 1 minuto; 

15. lavar em água corrente; 

16. desidratar em álcool; 

17. diafanizar em xilol; 

18. montar em meio permanente (Enterllan). 

 

As expressões de MHC-I, MHC-II e C5b-9 foram identificadas por 

imunohistoquímica, através da técnica de imunoperoxidase StreptABComplex/HRP, 

descrita a seguir: 

1.   deixar as lâminas em temperatura ambiente; 

2.    fixar em acetona a 4ºC por 10 minutos; 

3.  lavar em água corrente e depois na água destilada, por 5 minutos, seguida 

de tampão PBS (0,01M, pH 7,4); 

4.   bloquear a peroxidase endógena com água oxigenada 10 volumes diluída 

em metanol volume a volume, 4 banhos de 5 minutos; 
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5.   lavar em água corrente, passar na água destilada e deixar em PBS por 5 

minutos; 

6. incubar o anticorpo primário diluído em solução de albumina (BSA 1%) 

e azida sódica 0,1% em PBS em câmara úmida por 30 minutos a 37ºC e 

depois “overnight” em geladeira (4ºC); 

7. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada; 

8. incubar o anticorpo secundário anti-imunoglobulina de camundongo e 

coelho   biotinilado (DAKO, A/S Denmark; código K0492) por 30 

minutos a 37ºC; 

9. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada; 

10. revelar em DAB; 

11. lavar em PBS 3 vezes, por 5 minutos cada;  

12. lavar em água corrente por 5 minutos; 

13. lavar em água destilada; 

14. contracorar com Hematoxilina de Harris por 1 minuto; 

15. lavar em água corrente; 

16. desidratar em álcool; 

17. diafanizar em xilol; 

18. montar em meio permanente (Enterllan). 
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ANÁLISE DA IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

As expressões de CD4 e CD8 foram identificadas por imunohistoquímica, pela 

técnica EnVision-AP; CD20 e CD68 através do sistema LSAB+; e MHC-I, MHC-II e 

C5b-9 por imunoperoxidase StreptABComplex/HRP.  

As expressões de MHC-I e MHC-II foram analisadas e codificadas semi-

quantitativemente como: (-): expressão negativa nas fibras e positiva apenas nas células 

endoteliais; (+): 1 a 10%; (++): 11 a 25%; (+++): 26 a 50%; (++++): 51 a 100 % de 

fibras com expressão positiva. 

As reações com os anticorpos monoclonais para C5b-9, ICAM-1 e VCAM-1 

foram analisadas nos vasos endomisiais, vasos perimisiais, capilares e fibras e 

codificadas semi-quantitativamente como: (-) = ausência de positividade; (+) = 1 a 

25%; (++) = 26 a 50%; (+++) = 51 a 75%; (++++) = 76 a 100% de positividade nas 

estruturas analisadas. 

As reações com os anticorpos monoclonais para CD4, CD8 e CD20 foram 

analisados nas regiões endomisial, perimisial e perivascular (perimisial e endomisial) e 

as células positivas contadas em cada localização. 

As células marcadas com o anticorpo monoclonal para CD68 foram analisadas 

nas regiões endomisial, perimisial e perivascular (perimisial e endomisial) e 

codificadas semi-quantitativamente como (-) = ausência de células com positividade; 

(+) = 1 a 25%; (++) = 26 a 50%; (+++) = 51 a 75%; (++++) = 76 a 100% de células 

com positividade nas estruturas analisadas. 



Métodos 

 

34

Todas as preparações foram realizadas com controles positivo e negativo em 

uma única bateria para que a reação de fundo seja a mesma em todas as lâminas.  

Todas as reações foram analisadas por dois observadores distintos (AMES e 

SKNM), em cortes seriados para reação dos anticorpos monoclonais para CD4, CD8, 

CD20, CD68, C5b-9, MHC-I, MHC-II em dez campos aumentados 200 vezes 

(Anexos 3,4,5 e 6). 

 

Tabela 3: Anticorpos monoclonais comerciais (Dakopatts) utilizados para 

imunofenotipagem das células mononucleares e dos antígenos de superfície 

expressos nos vasos e fibras musculares 

Anticorpo Clone Código Diluição 

Linfócito T (CD4) 2 OPD4 DAKO/ M 834 1: 150 

Linfócito T (CD8) 2 C8/ 144B  DAKO/ M 7103 1: 200 

Macrófago (CD68) 1  EBM11 DAKO/ M 0718 1: 1600 

Células B (CD20) 1 L26 DAKO/ M 755 1: 200 

MHC I 3 W6/32 DAKO/ M 0736 1: 100 

MHC II 3 CD3/43 DAKO/ M 0775 1:100 

C5b-9 3 aE11 DAKO/ M0777 1:200 

 
Anticorpos secundários: 

1  LSAB+ (DAKO, A/S Denmark; código K0690); 
2 EnVision-AP (Dako EnVision System, alkaline phosphatase; Dakopatts código    

K4016);  
3 StreptABComplex/HRP-Duet reação imunohistoquímica (StreABComplex/HRP   

Duet, mouse/rabbit; Dakopatts código K0492)      
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As correlações entre MHC-I e II, C5b-9, CD4, CD8, CD20, CD68, ICAM-1 e 

VCAM-1 foram analisadas conforme a localização da estrutura estudada, incluindo a 

expressão das fibras musculares, distribuição do infiltrado inflamatório nas regiões 

endomisial e perimisial e o comprometimento dos vasos de localização endomisial e 

perimisial.  

 

 

Figura 2: Reação hematoxilina e eosina (HE) de fragmento muscular da DMJ  
 
Vaso localizado em região endomisial ( ), infiltrado inflamatório em região 
endomisial ( ), vaso localizado em região perimisial (    ) e infiltrado inflamatório 
em região perimisial ( ) 
 

 

*
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística realizada teve dois objetivos: comparação entre grupos e 

correlação entre parâmetros quantitativos e qualitativos.   

As comparações entre os grupos de interesse em relação às variáveis 

quantitativas, quando envolviam dois grupos de interesse, foram realizadas pelo teste 

de Mann-Whitney e quando envolviam três grupos de interesse, pelo teste de 

Kruskal-Wallis, associado ao teste de comparações múltiplas de Dunn para 

localização do resultado, quando fosse estatisticamente significante.  

As correlações entre os parâmetros quantitativos foram avaliadas pelo 

coeficiente de correlação por postos de Spearman (rs). 

A associação entre variáveis qualitativas foram feitas pelo teste do Qui-

Quadrado ou teste Exato de Fisher. 

O nível de significância adotado foi de 0,05 (α =5%) e os níveis descritivos 

(p) inferiores foram considerados significantes.  
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MHC-I 

 

Expressão de MHC-I na DMJ  

A expressão de MHC-I foi positiva em 97,3% dos fragmentos musculares dos 

pacientes com DMJ.  

 

Gráfico 1: Análise semi-quantitativa da expressão de MHC-I  nas fibras de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ 
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Correlação entre a expressão de MHC-I na DMJ e parâmetros clínicos 

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I e sexo (p=0,686), idade 

(rs=0,11 p=0,509), tempo de doença até a biópsia (rs=-0,19 p=0,250), fraqueza muscular 

(rs=0,01 p=0,956), presença de calcinose (p=0,849) e ulcera cutânea (p=0,358), 

comprometimento cardíaco (p=0,094), pulmonar (p=0,668) e gastrointestinal (p=0,224).  

 

Correlação entre a expressão de MHC-I na DMJ e parâmetros laboratoriais  

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I e níveis séricos de CK 

(rs=0,12 p=0,502), aldolase (rs=0,48 p=0,152), TGO (rs=0,03 p=0,895),               

TGP (rs=-0,14 p=0,476) e DHL (rs=0,26 p=0,176). 

n = 18 
(48,6%) 

n = 1 
(2,7%) 

n = 9 
(24,3%) 

n = 4 
(10,8%) 

n = 5 
(13,5%) 

% 
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Correlação entre a expressão de MHC-I na DMJ e parâmetros histológicos  

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I e atrofia perifascicular 

(rs=0,14 p=0,400), dissociação miofibrilar (rs=0,26 p=0,127), fibras necróticas 

(rs=0,25 p=0,134) e em regeneração (rs=0,26 p=0,125), inflamação endomisial 

(rs=0,19 p=0,261) e perivascular (rs=0,18 p=0,293) e aumento do tecido conectivo 

(rs=-0,04 p=0,812). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-I e terapêutica e evolução  

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I e corticoterapia anterior à 

biópsia muscular (p=0,939), resposta inicial a corticoterapia (p=0,574), tratamento 

utilizado (p=0,720) e evolução (p=0,888). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-I na DMJ, DM, PM e distrofia 

Houve maior expressão de MHC-I na DMJ quando comparada à distrofia, e 

menor quando comparada a PM e DM, que não se diferenciaram (p<0,001). 

 

Tabela 4: Correlação da análise semi-quantitativa da expressão de MHC-I nas fibras 

de fragmentos musculares de pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

 DMJ PM DM Distrofia 

(n = 37) (n = 8) (n = 5) (n = 4) 
MHC I 

(%) (%) (%) (%)   

– 2,7 12,5 0,0 75,0 

+ 48,6 12,5 0,0 25,0 

++ 24,3 12,5 20,0 0,0 

+++ 10,8 0,0 20,0 0,0 

++++ 13,5 62,5 60,0 0,0 p < 0,001 

 (-): expressão positiva apenas nas células endoteliais; (+): 1 a 10%; (++): 11 a 25%;  
 (+++): 26 a 50%; (++++): 51 a 100 % de fibras com expressão positiva. 
MHC-II 
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Expressão de MHC-II na DMJ 

A expressão de MHC-II foi positiva em 21,6% dos fragmentos musculares 

dos pacientes com DMJ.  

 

Gráfico  2: Análise semi-quantitativa da expressão de MHC-II nas fibras de 

fragmentos musculares de pacientes com DMJ 
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Correlação entre a expressão de MHC-II na DMJ e parâmetros clínicos 

Houve correlação entre a expressão de MHC-II e sexo feminino (p=0,047). 

Entretanto, não houve correlação entre a expressão de MHC-II e idade (rs=0,07 

p=0,689), tempo de doença até a biópsia (rs=0,12 p=0,485), fraqueza muscular (rs=-0,15 

p=0,370), presença de calcinose (p=0,459) e ulcera cutânea (p=0,275), 

comprometimento cardíaco (p=0,352), pulmonar (p=0,252) e gastrointestinal (p=0,709).  

 

Correlação entre a expressão de MHC-II na DMJ e parâmetros laboratoriais  

Houve correlação entre a expressão de MHC-II e níveis séricos de CK       

(rs=0,45 p=0,008), mas não houve correlação entre a expressão de MHC-II e níveis 

séricos de aldolase (rs=0,52 p=0,120), TGO (rs=0,26 p=0,163), TGP (rs=0,26 

p=0,177) e DHL (rs=0,24 p=0,218). 

n = 29 
(78,4%) 

n = 6 
(16,2%) 

n = 0 
(0,0%) 

n = 1 
(2,7%) 

n = 1 
(2,7%) 

% 
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Correlação entre a expressão de MHC-II na DMJ e parâmetros histológicos  

Não houve correlação entre a expressão de MHC-II e atrofia perifascicular      (rs=-

0,29 p=0,078), dissociação miofibrilar (rs=0,20 p=0,247), fibras necróticas (rs=0,22 

p=0,205) e em regeneração (rs=0,15 p=0,398), inflamação endomisial (rs=0,17 p=0,313) e 

perivascular (rs=0,27 p=0,109) e aumento do tecido conectivo (rs=0,29 p=0,092). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-II e terapêutica e evolução  

Não houve correlação entre a expressão de MHC-II e corticoterapia anterior à 

biópsia muscular (p=0,416), resposta inicial a corticoterapia (p=0,617), tratamento 

utilizado (p=0,880) e evolução (p=0,871). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-II na DMJ, DM, PM e distrofia 

Houve menor expressão de MHC-II na DMJ e distrofia, que não se diferenciaram, 

quando comparada a PM e DM, que também não se diferenciaram (p<0,001). 

 

Tabela 5: Correlação da análise semi-quantitativa da expressão de MHC-II nas 

fibras de fragmentos musculares de pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

 DMJ PM DM Distrofia 

MHC II (n = 37) (n = 8) (n = 5) (n = 4) 

 (%) (%) (%) (%)   

– 78,4 12,5 0,0 100,0 

+ 16,2 87,5 100,0 0,0 

++ 2,7 0,0 0,0 0,0 

++++ 2,7 0,0 0,0 0,0 p < 0,001 

 (-): expressão positiva apenas nas células endoteliais; (+): 1 a 10%; (++): 11 a 25%;  
 (+++): 26 a 50%; (++++): 51 a 100 % de fibras com expressão positiva. 
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Figura 3: Reação imunohistoquímica StreptABCcomplex, para identificação de 

MHC-I e II na DMJ, DM, PM e distrofia, onde se observa a positividade 
em marrom (    ) 

 
[DMJ]: Reação positiva para expressão de MHC-I (A) e MHC-II (B) nas fibras 
musculares (200X). 
[PM]: Reação positiva para expressão de MHC-I (G) e MHC-II (H) nas fibras 
musculares (200X). 
[DM]: Reação positiva para expressão de MHC-I (E) e MHC-II (F) nas fibras 
musculares (200X). 
[distrofia]: Reação negativa para expressão de MHC-I (I) e MHC-II (J) (200X). 
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C5b-9 

 
 
Expressão de C5b-9 na DMJ 
 

A expressão de C5b-9 foi positiva em 83,8% dos fragmentos musculares dos 

pacientes com DMJ.  

Houve maior expressão de C5b-9 na região perimisial (p<0,001*). 

As expressões na região endomisial, capilares e fibras não se diferenciaram. 

 

Gráfico 3 : Análise semi-quantitativa da expressão de C5b-9 na região endomisial, 

perimisial, capilares e fibras de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 
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Tabela 6: Análise semi-quantitativa da expressão de C5b-9 na região endomisial, 

perimisial, capilares e fibras de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 

 - + ++ +++ ++++  

C5b-9 n    %  n    % n    % n    % n    %  

Região endomisial 13 (35,1) 16 (43,2) 7 (18,9) 1 (2,7) 0  

Capilares 18 (48,6) 7 (18,9) 6 (16,2) 6 (16,2) 0  

Região perimisial 9 (24,3) 10 (27,0) 5 (13,5) 6 (16,2) 7 (18,9)  

Fibras 19 (51,4) 16 (43,2) 2 (5,4) 0 0 p<0,001 

 

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 na DMJ e parâmetros clínicos 

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos da região endomisial 

(p=0,006) e sexo feminino, embora não se tenha observado correlação entre a 

expressão nos capilares, vasos da região perimisial e fibras musculares (p=0,263; 

p=0,575 e p=0,671 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos capilares (rs=-0,36 

p=0,028) e fraqueza muscular, mas não houve correlação entre a expressão nos vasos 

das regiões endomisial e perimisial e fibras musculares (rs=-0,13 p=0,430; rs=-0,24 

p=0,156 e rs=-0,22 p=0,199 respectivamente). 

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos da região endomisial 

(p=0,028) e presença de calcinose, não houve correlação entre a expressão nos 

capilares, vasos da região perimisial e fibras musculares (p=0,129; p=0,502 e 

p=0,660 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos capilares (p=0,043) e 

comprometimento cardíaco, não houve correlação entre a expressão nos vasos das 
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regiões endomisial e perimisial e fibras musculares (p=0,170; p=0,131 e p=0,975 

respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos capilares e fibras 

musculares (p=0,044 e p=0,033 respectivamente) e comprometimento pulmonar, mas 

não houve correlação entre a expressão nos vasos das regiões endomisiais e 

perimisiais (p=0,651 e p=0,339 respectivamente).  

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos das regiões 

endomisial e perimisial, capilares e fibras e idade (rs=-0,12 p=0,465; rs=-0,11 

p=0,531; rs=0,00 p=0,987 e rs=0,28 p=0,095 respectivamente), tempo de doença até 

a biópsia (rs=0,02 p=0,896; rs=-0,15 p=0,377; rs=-0,09 p=0,602 e rs=-0,03 p=0,861 

respectivamente), presença de úlcera cutânea (p=0,238; p=0,802; p=0,104 e p=0,362 

respectivamente) e comprometimento gastrointestinal (p=0,947; p=0,569; p=0,171 e 

p=0,457 respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 na DMJ e parâmetros laboratoriais  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos da região endomisial 

e níveis séricos de aldolase (rs=-0,86 p=0,002), não houve correlação entre a 

expressão nos capilares (rs=-0,04 p=0,910), vasos da região perimisial (rs=0,02 

p=0,951) e fibras (rs=0,04 p=0,924).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 e vasos da região endomisial e 

níveis séricos de DHL (rs=-0,40 p=0,037), não houve correlação entre a expressão 

nos capilares (rs=-0,22 p=0,265), vasos da região perimisial (rs=-0,20 p=0,316) e 

fibras (rs=-0,04 p=0,841).  

 Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos das regiões 

endomisial e perimisial, capilares e fibras e níveis séricos de TGO (rs=-0,05 
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p=0,776; rs=0,07 p=0,734; rs=-0,10 p=0,589 e rs=0,13 p=0,481 respectivamente), 

TGP (rs=-0,10 p=0,619; rs=-0,13 p=0,497; rs=-0,32 p=0,091 e rs=-0,08 p=0,692 

respectivamente) e CK (rs=-0,18 p=0,309; rs=0,33 p=0,879; rs=-0,11 p=0,538 e 

rs=0,14 p=0,442 respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 na DMJ e parâmetros histológicos  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos capilares, vasos da região 

perimisial e fibras e dissociação miofibrilar (rs=0,34 p=0,043; rs=0,33 p=0,048 e 

rs=0,43 p=0,009 respectivamente), não houve correlação entre a expressão nos vasos 

da região endomisial (rs=0,19 p=0,263). 

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos da região perimisial e 

fibras e fibras necróticas (rs=0,32 p=0,045 e rs=0,36 p=0,033 respectivamente), não 

houve correlação entre a expressão nos vasos da região endomisial e capilares 

(rs=0,16 p=0,366 e rs=0,21 p=0,210 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos da região perimisial e 

fibras e inflamação endomisial (rs=0,34 p=0,043 e rs=0,34 p=0,043 respectivamente), 

não houve correlação entre a expressão nos vasos da região endomisial e capilares 

(rs=0,22 p=0,197 e rs=0,24 p=0,165 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nas fibras e fibras em 

regeneração (rs=0,42 p=0,012), não houve correlação entre a expressão nos vasos 

das regiões endomisial e perimisial e capilares (rs=0,08 p=0,635; rs=0,24 p=0,159 e 

rs=0,22 p=0,201 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos da região 

perimisial e aumento do tecido conectivo na histologia muscular (rs=-0,39 
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p=0,019), não houve correlação entre a expressão nos vasos da região endomisial, 

capilares e fibras (rs=-0,01 p=0,955; rs=0,19 p=0,269 e rs=0,11 p=0,514 

respectivamente).  

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos das regiões 

endomisial e perimisial, capilares e fibras e atrofia perifascicular (rs=0,20 p=0,233; 

rs=0,22 p=0,183; rs=0,16 p=0,347 e rs=0,16 p=0,348 respectivamente) e inflamação 

perivascular (rs=0,10 p=0,557; rs=0,25 p=0,142; rs=0,07 p=0,706 e rs=0,24 p=0,156 

respectivamente).  

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 e terapêutica e evolução  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nas fibras e corticoterapia 

anterior à biópsia muscular (p=0,044), não houve correlação entre a expressão nos 

vasos das regiões endomisial (p=0,718) e perimisial (p=1,000) e capilares 

(p=0,733).  

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos capilares e corticoterapia 

associada a duas ou mais medicações (p=0,037), não houve correlação entre a 

expressão nos vasos das regiões endomisial (p=0,301) e perimisial (p=0,510) e fibras 

(p=0,067). 

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos das regiões 

endomisial e perimisial, capilares e fibras e resposta inicial a corticoterapia 

(p=0,099; p=0,081; p=0,607 e p=0,324 respectivamente) e evolução (p=0,427; 

p=0,264; p=0,709 e p=1,000 respectivamente). 
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Tabela 7: Correlações positivas da análise semi-quantitativa da expressão de C5b-9 

nos vasos das regiões endomisial e perimisial, capilares e fibras de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ com características clínicas, laboratoriais, 

histológicas, terapêuticas e evolutivas 

  C5b-9 

  Região    
perimisial 

Região    
endomisial Capilares Fibras 

Sexo feminino   p=0,006     

Fraqueza muscular     
rs=-0,36 
p=0,028   

Calcinose   p=0,028     

Comprometimento cardíaco     p=0,043   

Comprometimento pulmonar     p=0,044 p=0,033 

DHL  
rs=-0,40 
p=0,037   

Aldolase  
rs=-0,86 
p=0,002   

Dissociação miofibrilar 
rs=0,33 
p=0,048   

rs=0,34 
p=0,043 p=0,009 

Fibras necróticas 
rs=0,32 
p=0,045     

rs=0,36 
p=0,033 

Fibras em regeneração       
rs=0,42 
p=0,012 

Inflamação endomisial 
rs=0,34 
p=0,043     

rs=0,34 
p=0,043 

Aumento tecido conectivo 
rs=-0,39 
p=0,019       

Corticoterapia pré biópsia       p=0,044 

Corticoterapia associada a duas 
ou mais medicações     p=0,037   
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Correlação entre a expressão de C5b-9 na DMJ, DM, PM e distrofia 

Houve maior expressão de C5b-9 nos vasos da região perimisial na DMJ, 

quando comparado a DM, PM e distrofia (p<0,001) e menor expressão de C5b-9 nas 

fibras na distrofia, quando comparado a DMJ, DM e PM (p=0,050).  

Não houve diferença na expressão de C5b-9 nos vasos da região endomisial e 

capilar na DMJ, DM, PM e distrofia  (p=0,084 e p=0,786 respectivamente). 

 

Tabela 8: Correlação da análise semi-quantitativa da expressão de C5b-9 nos vasos 

das regiões endomisial e perimisial, capilares e fibras de fragmentos musculares de 

pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

 (-): ausência de positividade; (+) = 1 a 25%; (++) = 26 a 50%; (+++) = 51 a 75%;  
 (++++) = 76 a 100% de positividade nas estruturas analisadas. 
 

DMJ PM DM Distrofia 

(n = 37) (n = 8) (n = 5) (n = 4) 

 
C5b-9 

  

(%) (%) (%) (%)   
– 35,1 50,0 40,0 100,0 
+ 43,2 50,0 60,0 0,0 
++ 18,9 0,0 0,0 0,0 

Região 
endomisial 

+++ 2,7 0,0 0,0 0,0 p=0,084 
– 48,6 25,0 0,0 50,0 
+ 18,9 50,0 80,0 25,0 
++ 16,2 25,0 20,0 25,0 

Capilares 

+++ 16,2 0,0 0,0 0,0 p=0,786 
– 24,3 100,0 100,0 100,0 
+ 27,0 0,0 0,0 0,0 
++ 13,5 0,0 0,0 0,0 
+++ 16,2 0,0 0,0 0,0 

Região 
perimisial 

++++ 18,9 0,0 0,0 0,0 p<0,001 
– 51,4 37,5 20,0 100,0 
+ 43,2 50,0 40,0 0,0 

Fibras 

++ 5,4 12,5 40,0 0,0 p=0,050 
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Figura 4:  Reação imunohistoquímica StreptABCcomplex, para identificação 

de C5b-9 na DMJ, onde se observa a positividade em marrom 
 
Reação positiva para expressão de C5b-9 (    ) nos capilares  (A), nos vasos da região 
perimisial (B) e fibras musculares (C). 

A 

B 

C 
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CD4 

 

Expressão de CD4 na DMJ 

A expressão de CD4 foi positiva em 81,1% dos fragmentos musculares dos 

pacientes com DMJ. 

Houve maior expressão de CD4 em células nas regiões endomisial e perimisial 

(que não se diferenciaram) quanto à expressão nas células da região perivascular 

(endomisial e perimisial) (que também não se diferenciaram) (p<0,001*). 

 

Gráfico 4: Análise quantitativa de células CD4 nas regiões endomisial, perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 
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Tabela 9: Análise quantitativa de células CD4 nas regiões endomisial, perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 

 Expressão de CD4 

Região média dp mediana mínimo máximo 

Endomisial 21,89 40,36 4 0 149 

Perimisial 18,68 46,32 3 0 209 

Perivascular endomisial 8,27 27,99 0 0 150 

Perivascular perimisial 10,68 44,01 0 0 265 

*
*

CD4
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Correlação entre a expressão de CD4 na DMJ e parâmetros clínicos 

Houve correlação entre a expressão de células CD4 total (rs=-0,34 p=0,020), 

nas regiões endomisial (rs=-0,38 p=0,041) e perimisial (rs=-0,38 p=0,021) e fraqueza 

muscular, mas não houve correlação entre a quantidade de células CD4 na região 

perivascular (endomisial e perimisial) (rs=-0,25 p=0,133 e rs=-0,28 p=0,094 

respectivamente) .  

Não houve correlação entre a expressão de células CD4 total, nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e sexo (p=0,280; 

p=0,182; p=0,403; p=0,719 e p=0,733 respectivamente), idade (rs=0,03 p=0,843; 

rs=-0,01 p=0,961; rs=0,06 p=0,726; rs=0,06 p=0,717 e rs=0,03 p=0,842 

respectivamente), tempo de doença até biópsia (rs=0,11 p=0,536; rs=0,14 p=0,411; 

rs=0,13 p=0,446; rs=0,00 p=0,999 e rs=0,09 p=0,614 respectivamente), presença de 

calcinose (p=0,683; p=0,290; p=0,857; p=0,710 e p=0,347 respectivamente) e úlcera 

cutânea (p=0,231; p=0,342; p=0,188; p=0,321 e p=0,180 respectivamente), 

comprometimento pulmonar (p=0,738; p=0,892; p=0,298; p=0,446 e p=0,129 

respectivamente), cardíaco (p=0,685; p=0,135; p=0,571; p=0,689 e p=0,902) e 

gastrintestinal (p=0,231; p=0,342; p=0,188; p=0,321e p=0,180 respectivamente).  

 

Correlação entre a expressão de CD4 na DMJ e parâmetros laboratoriais  

Houve correlação entre a expressão de células CD4 total (rs=0,42 p=0,011), nas 

regiões endomisial (rs=0,41 p=0,012), perimisial (rs=0,35 p=0,032), perivascular 

endomisial (rs=0,44 p=0,006) e perivascular perimisial (rs=0,38 p=0,021) e níveis 

séricos de CK. 
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Não houve correlação entre a expressão de células CD4 total, nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e níveis séricos de TGO 

(rs=-0,11 p=0,549; rs=-0,02 p=0,901; rs=-0,15 p=0,417; rs=-0,10 p=0,615 e rs=0,01 

p=0,942  respectivamente), TGP (rs=-0,24 p=0,210; rs=-0,14 p=0,466; rs=-0,22 

p=0,253; rs=-0,27 p=0,163 e rs=-0,13 p=0,519), aldolase (rs=0,54 p=0,104; rs=0,35 

p=0,325; rs=0,53 p=0,115; rs=0,63 p=0,073 e rs=0,41 p=0,245 respectivamente) e DHL 

(rs=0,20 p=0,299; rs=0,19 p=0,322; rs=0,26 p=0,176; rs=0,07 p=0,736 e rs=0,05 

p=0,797 respectivamente).  

 

Correlação entre a expressão de CD4 na DMJ e parâmetros histológicos  

Houve correlação entre a quantidade de células CD4 na região perivascular 

(endomisial e perimisial) (rs=0,40 p=0,014 e rs=0,40 p=0,015 respectivamente) e 

fibras necróticas, não houve correlação entre a expressão total e nas regiões 

endomisial e perimisial (rs=0,24 p=0,151; rs=0,21 p=0,222 e rs=0,26 p=0,127 

respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de células CD4 nas regiões perimisial e 

perivascular endomisial (rs=0,40 p=0,014 e rs=0,33 p=0,046 respectivamente) e 

inflamação perivascular, não houve correlação entre a expressão total e nas regiões 

endomisial e perivascular perimisial (rs=0,30 p=0,072; rs=0,28 p=0,088 e rs=0,29 

p=0,083 respectivamente). 

Houve correlação entre a expressão de células CD4 total e nas regiões 

endomisial, perimisial, perivascular (endomisial e perimisial) e inflamação 

endomisial (rs=0,40 p=0,015; rs=0,39 p=0,018; rs=0,47 p=0,003; rs=0,55 p<0,001 e 

rs=0,49 p=0,002 respectivamente). 
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Houve correlação entre a expressão de células CD4 perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) (rs=0,32 p=0,042; rs=0,32 p=0,045 e 

rs=0,33 p=0,040 respectivamente) e aumento do tecido conectivo, não houve 

correlação entre a expressão total e quantidade de células na região endomisial 

(rs=0,29 p=0,085 e rs=0,24 p=0,152 respectivamente). 

Não houve correlação entre a expressão de células CD4 total e nas regiões 

endomisial, perimisial, perivascular (endomisial e perimisial) e atrofia perifascicular 

(rs=-0,22 p=0,192; rs=-0,24 p=0,157; rs=-0,21 p=0,129; rs=-0,16 p=0,331 e rs=-0,17 

p=0,306 respectivamente) e dissociação miofibrilar (rs=0,10 p=0,564; rs=0,05 p=0,765; 

rs=0,14 p=0,423; rs=0,15 p=0,364 e rs=0,21 p=0,206) e fibras em regeneração (rs=0,10 

p=0,542; rs=0,06 p=0,728; rs=0,18 p=0,276; rs=0,31 p=0,062 e rs=0,27 p=0,112 

respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD4 e terapêutica e evolução    

Não houve correlação entre a expressão de células CD4 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e corticoterapia 

anterior à biópsia muscular (p=0,248; p=0,462; p=0,176; p=0,518 e p=0,681 

respectivamente), resposta inicial a corticoterapia (p=0,397; p=0,362; p=0,478; 

p=0,687 e p=0,794 respectivamente), tratamento utilizado (p= 0,759; p=0,757; 

p=0,266; p=0,095 e p=0,157 respectivamente) e evolução (p=0,710; p=0,796; 

p=0,512; p=0,483 e p=0,615 respectivamente).  
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Tabela 10: Correlações positivas da análise quantitativa de células CD4 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ com características clínicas, laboratoriais, 

histologicas, terapêuticas e evolutivas 

  CD4 

 Total Região 
endomisial 

Região 
perimisial

Região 
perivascular 
endomisial 

Região 
perivascular

perimisial 

Fraqueza muscular rs=-0,34 
p=0,020 

rs=-0,38 
p=0,041 

rs=-0,38 
p=0,021     

CK rs=0,42 
p=0,011 

rs=0,41 
p=0,012 

rs=0,35 
p=0,032 

rs=0,44 
p=0,006 

rs=0,38 
p=0,021 

Fibras necróticas       rs=0,40 
p=0,014 

rs=0,40 
p=0,015 

Inflamação endomisial rs=0,40 
p=0,015 

rs=0,39 
p=0,018 

rs=0,47 
p=0,003 

rs=0,55 
p<0,001 

rs=0,49 
p=0,002 

Inflamação perivascular     rs=0,40 
p=0,014 

rs=0,33 
p=0,046   

Aumento tecido conectivo     rs=0,32 
p=0,042 

rs=0,32 
p=0,045 

rs=0,33 
p=0,040 

 

 

Correlação entre a expressão de CD4 na DMJ, DM, PM e distrofia 

Houve maior expressão de células CD4 na região perimisial na DMJ quando 

comparado à DM, PM e distrofia (p<0,001). 

Não houve diferença entre a expressão de células CD4 nas regiões endomisial 

e perivascular (endomisial e perivascular) na DMJ, DM, PM e distrofia (p=0,367; 

p=0,511 e p=0,154 respectivamente). 
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Tabela 11: Correlação da análise quantitativa de células CD4 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

CD4 DMJ PM DM Distrofia 

 (n = 37) (n = 8) (n = 5) (n = 4) 

média (dp) media (dp) média (dp) média (dp) 
 

mediana mediana mediana mediana   

21,9 (40,4) 40,4 (44,7) 23,6 (38,9) 19,3 (30,1) Endomisial 
4 15 5 6,5 p=0,367 

18,7 (46,3) 0 0 0 Perimisial 
3 0 0 0 p<0,001 

8,3 (28,0) 0,8 (1,5) 2,6 (5,8) 7,0 (8,1) Perivascular endomisial 
0 0 0 7 p=0,511 

10,7 (44,0) 0,4 (1,1) 0 5,8 (11,5) Perivascular perimisial 

0 0 0 0 p=0,154 

 

   

   
Figura 5: Reação imunohistoquímica EnVision-AP para identificação de células 

CD4 na DMJ, onde se observa a positividade em vermelho (    ) 
 
Reação positiva para expressão de células CD4 nas regiões endomisial (A), 
perimisial (B) e perivascular endomisial (C) e perimisial (D) (200X). 

A B

C D
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CD8 

Expressão de CD8 na DMJ 

A expressão de células CD8 foi positiva em 86,5% dos fragmentos 

musculares dos pacientes com DMJ.  

Houve maior expressão de células CD8 em região endomisial quanto à 

expressão nas regiões perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) (que não se 

diferenciaram) (p<0,001*). 

 

Gráfico 5 : Análise quantitativa de células CD8 nas regiões endomisial, perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 
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Tabela 12: Análise quantitativa de células CD8 nas regiões endomisial, perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 

Região Expressão de CD8 

 média dp mediana mínimo máximo 

Endomisial 21,00 36,26 9 0 184 

Perimisial 6,65 12,00 2 0 50 

Perivascular endomisial 3,46 7,40 0 0 40 

Perivascular perimisial 6,54 25,65 0 0 153 

 

*

CD8
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Correlação entre a expressão de CD8 na DMJ e parâmetros clínicos 

Não houve correlação entre a expressão de células CD8 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e sexo (p=0,732; 

p=0,797; p=0,172; p=0,823; p=0,609 respectivamente), idade (rs=-0,09 p=0,225;  

rs=-0,11 p=0,926; rs=0,02 p=0,291; rs=-0,18 p=0,993 e rs=0,00 p=0,580 

respectivamente); tempo de doença até biópsia (rs=0,04 p=0,817; rs=-0,02 p=0,889; 

rs=0,12 p=0,492; rs=-0,05 p=0,751 e rs=-0,20 p=0,242 respectivamente), fraqueza 

muscular (rs=-0,15 p=0,391; rs=-0,22 p=0,193; rs=-0,19 p=0,261; rs=-0,15 p=0,366 

e rs=-0,06 p=0,734 respectivamente), presença de calcinose (p=0,501; p=0,499; 

p=0,925; p=0,602 e p=0,515 respectivamente) e úlcera cutânea (p=0,458; p=0,215; 

p=0,913; p=0,345 e p=0,636 respectivamente), comprometimento pulmonar 

(p=0,213; p=0,182; p=0,813; p=0,383 e p=0,385 respectivamente), cardíaco 

(p=0,697; p=0,451; p=0,162; p=0,649 e p=0,677 respectivamente) e gastrointestinal 

(p=0,458; p=0,215; p=0,913; p=0,345 e p=0,636 respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD8 na DMJ e parâmetros laboratoriais  

Não houve correlação entre a expressão de células CD8 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e níveis séricos de CK 

(rs=0,23 p=0,198; rs=0,24 p=0,174; rs=0,04 p=0,829; rs=0,25 p=0,159 e rs=0,16 

p=0,365 respectivamente), TGO (rs=0,01 p=0,972; rs=0,02 p=0,927; rs=-0,13 p=0,510; 

rs=0,22 p=0,235 e rs=0,19 p=0,317 respectivamente), TGP (rs=-0,14 p=0,479; rs=-0,08 

p=0,675; rs=-0,27 p=0,150; rs=0,09 p=0,640 e rs=0,03 p=0,871 respectivamente), 

aldolase (rs=0,16 p=0,655; rs=0,17 p=0,636; rs=0,06 p=0,872; rs=0,42 p=0,231 e 

rs=0,43 p=0,219 respectivamente) e DHL (rs=0,04 p=0,852; rs=-0,15 p=0,433; rs=0,14 

p=0,476; rs=0,30 p=0,117 e rs=0,37 p=0,076 respectivamente). 
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Correlação entre a expressão de CD8 na DMJ e parâmetros histológicos  

Houve correlação entre a expressão de células CD8 total (rs=0,38 p=0,022) e 

presença de células Cd8 na região endomisial (rs=0,36 p=0,027) e dissociação 

miofibrilar, não houve correlação entre a expressão destas células nas regiões  

perimisial (rs=0,15  p=0,392), perivascular endomisial (rs=0,04 p= 0,835) e 

perimisial (rs=0,20 p=0,239).  

Houve correlação entre a expressão de células CD8 total (rs=0,49 p=0,002) e 

quantidade destas células nas regiões endomisial (rs=0,50 p=0,001) e fibras 

necróticas, não houve correlação entre a expressão destas células nas regiões 

perimisial (rs=0,18 p=0,283), perivascular endomisial (rs=0,12 p=0,478) e perimisial 

(rs=0,30 p=0,073).  

Houve correlação entre a expressão de células CD8 total (rs=0,48 p=0,003), 

presença destas células nas regiões endomisial (rs=0,42 p=0,009) e perivascular 

perimisial (rs=0,36 p=0,027) e fibras em regeneração, não houve correlação entre a 

expressão destas células nas regiões perimisial (rs=0,27 p=0,113) e perivascular 

endomisial (rs=0,17 p=0,324).  

Houve correlação entre a expressão de células CD8 total (rs=0,39 p=0,016) e 

células CD8 na região perimisial (rs=0,40 p=0,015) e inflamação perivascular, não 

houve correlação entre a expressão de CD8 nas regiões endomisial (rs=0,23 

p=0,163), perivascular endomisial (rs=0,01 p=0,943) e perimisial (rs=0,12 p=0,469).   

Houve correlação entre a expressão de células CD8 total (rs=0,42 p=0,010), 

presença destas células nas regiões endomisial (rs=0,35 p=0,037) e perimisial (rs=0,44 

p=0,006) e inflamação endomisial, não houve com a expressão de células CD8 nas 

regiões perivascular endomisial (rs=0,11 p=0,513) e perimisial (rs=0,14 p=0,403).  

Não houve correlação entre a expressão de células CD8 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e atrofia perifascicular 

(rs=-0,11 p=0,519; rs=-0,14 p=0,405; rs=-0,04 p=0,807; rs=-0,19 p=0,267 e rs=-0,14 
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p= 0,427 respectivamente) e aumento do tecido conectivo (rs=0,27 p=0,112; rs=0,18 

p=0,287; rs=0,23 p=0,177; rs=0,10 p=0,549 e rs=0,07 p= 0,671). 

 

Correlação entre a expressão de CD8 e terapêutica e evolução  

Houve correlação entre a expressão de CD8 total (p=0,036) e células CD8  

região endomisial (p=0,008) e corticoterapia anterior à biópsia muscular, não houve 

correlação entre a expressão destas células nas regiões perimisial (p=0,777), 

perivascular endomisial (p=0,893) e perimisial (p=0,760).   

Não houve correlação entre a expressão de CD8 total e quantidade destas 

células nas regiões endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e 

resposta inicial a corticoterapia (p=0,549; p=0,498; p=0,628; p=0,603 e p=0,929 

respectivamente), tratamento utilizado (p=0,783; p=0,407; p=0,279; p=0,793 e 

p=0,888 respectivamente) e evolução (p=0,907; p=0,770; p=1,000; p=0,183 e 

p=0,566 respectivamente).  

 

Tabela 13: Correlações positivas da análise quantitativa de células CD8 nas regiões 
endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 
musculares de pacientes com DMJ com características clínicas, laboratoriais, 
histologicas, terapêuticas e evolutivas 

  CD8 
 Total Endomisial Perimisial Perivascular 

endomisial 
Perivascular 

perimisial 
Dissociação 
miofibrilar 

 rs=0,38 
p=0,022 

rs=0,36 
p=0,027       

Fibras necróticas 
 rs=0,49 
p=0,002 

rs=0,50 
p=0,001       

Fibras em 
regeneração 

 rs=0,48 
p=0,003 

rs=0,42 
p=0,009     

rs=0,36 
p=0,027 

Inflamação 
endomisial 

 rs=0,42 
p=0,010 

rs=0,35 
p=0,037 

rs=0,44 
p=0,006     

Inflamação 
perivascular 

 rs=0,39 
p=0,016   

rs=0,40 
p=0,015     

Corticoterapia pré 
biópsia  p=0,036 p=0,008       
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Correlação da expressão de CD8 na DMJ, DM, PM e distrofia 

Houve maior expressão de CD8 na região perimisial na DMJ, quando 

comparado à DM, PM e distrofia (p= 0,026). 

Não houve diferença entre a expressão de CD8 nas regiões endomisial 

(p=0,379) perivascular endomisial (p=0,139) e perimisial (p=0,110) na DMJ, DM, 

PM e distrofia. 

 

Tabela 14: Correlação da análise quantitativa de células CD8 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

DMJ PM DM Distrofia   
CD8 

(n = 37) (n = 8) (n = 5) (n = 4)  

 média        
(dp) 

média       
(dp) 

média       
(dp) 

média       
(dp)  

 mediana mediana mediana mediana   

endomisial 21,0         
(36,3) 

78,9    
(108,3) 

15,6      
(22,7) 

67,5       
(87,4) p = 0,379 

 9 29,5 0 42,5  

perimisial 6,7           
(12,0) 

1,3          
(3,5) 

0,0          
(0,0) 

0,0          
(0,0) p = 0,026  

 2 0 0 0  

perivascular 
endomisial 

3,5           
(7,4) 

5,1          
(7,3) 

0,0          
(0,0) 

22,0       
(26,4) p = 0,139 

 0 3,5 0 17,5  

perivascular 
perimisial 

6,5           
(25,7) 

0,0          
(0,0) 

7,0         
(15,7) 

0,0          
(0,0) p = 0,110 

 0 0 0 0  
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Figura 6: Reação imunohistoquímica EnVision-AP para identificação de células 

CD8 na DMJ, onde se observa a positividade em vermelho (    ) 
 
Reação positiva para expressão de células CD8 nas regiões endomisial (A), 
perimisial (B) e perivascular perimisial (C). 

A 

B 

C 
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CD20 

 

Expressão de CD20 na DMJ 

A expressão de CD20 foi positiva em 62,2% dos fragmentos musculares dos 

pacientes com DMJ.   

Não houve diferença entre a expressão de células CD20 nas regiões endomisial, 

perimisial e  perivascular (endomisial e perimisial) na DMJ (p=0,101).   

 

Gráfico 6 : Análise quantitativa de células CD20 nas regiões endomisial, perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 
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Tabela 15: Análise quantitativa de células CD20 nas regiões endomisial, perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos musculares de pacientes com DMJ 

CD20 
Região 

média dp mediana mínimo máximo 

Endomisial 1,70 2,89 1 0 16 

Perimisial 0,97 3,80 0 0 21 

Perivascular endomisial 0,95 2,31 0 0 9 

Perivascular perimisial 2,32 9,10 0 0 48 

CD20
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Correlação entre a expressão de CD20 na DMJ e parâmetros clínicos 

Houve correlação entre a expressão de células CD20 na região perimisial 

(p=0,031) e sexo masculino, não houve correlação entre a expressão total de CD20 

(p=0,448) e nas regiões endomisial (p=0,761), perivascular endomisial (p=0,663) e 

perimisial (p=0,114).  

Não houve correlação entre a expressão de células CD20 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e idade (rs=-0,28 

p=0,190; rs=-0,20 p=0,225; rs=-0,06 p=0,748; rs=-0,09 p=0,581 e rs=-0,13 p=0,461 

respectivamente), tempo de doença até a biópsia (rs=0,08 p=0,623; rs=0,05 p=0,773; 

rs=0,03 p=0,851; rs=0,03 p=0,884 e rs=0,11 p=0,520 respectivamente), fraqueza 

muscular (rs=-0,13 p=0,432; rs=-0,07 p=0,684; rs=-0,25 p=0,132; rs=-0,08 p=0,655 

e rs=-0,27 p=0,101 respectivamente), presença de calcinose (p=0,547; p=0,404; 

p=0,948; p=0,384 e p=0,743 respectivamente) e úlcera cutânea (p=0,444; 0,812; 

0,156; 0,681 e 0,119 respectivamente), comprometimento pulmonar (p=0,682; 

p=0,475; p=0,682; p=0,914 e p=0,747 respectivamente), cardíaco (p=0,207; 

p=0,620; p=0,256; p=0,739 e p=0,374 respectivamente) e gastrointestinal (p= 0,444; 

p=0,812; p=0,156; p=0,681 e p=0,119 respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD20 e parâmetros laboratoriais  

Não houve correlação entre a expressão de CD20 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e níveis séricos de CK 

(rs=-0,09 p=0,624; rs=-0,09 p=0,611; rs=0,01 p=0,966; rs=0,04 p=0,839 e rs=-0,04 

p=0,838 respectivamente), TGO (rs=-0,09 p=0,625; rs=-0,03 p=0,885; rs=-0,20 

p=0,298; rs=-0,15 p=0,431 e rs=-0,06 p=0,754 respectivamente), TGP (rs=-0,13 
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p=0,497; rs=0,02 p=0,913; rs=-0,33 p=0,078; rs=-0,23 p=0,223 e rs=-0,18 p=0,341 

respectivamente) e aldolase (rs=-0,08 p=0,820; rs=0,21 p=0,557; rs=-0,52 p=0,120; 

rs=-0,34 p=0,339 e rs=-0,52 p=0,120 respectivamente). 

Houve correlação entre a expressão de CD20 na região perimisial e níveis 

séricos de DHL (r=-0,45 p=0,017), não houve correlação entre a expressão total  

(rs=-0,24 p=0,214) e nas regiões endomisial (rs=-0,08 p=0,699), perivascular 

endomisial (rs=-0,10 p=0,626) e perimisial (rs=-0,32 p=0,100). 

 

Correlação entre a expressão de CD20 e parâmetros  histológicos  

Houve correlação entre a expressão de CD20 total (rs=0,38 p=0,021) e 

presença destas células na região endomisial (rs=0,40 p=0,015) e fibras necróticas, não 

houve correlação entre a expressão destas células nas regiões perimisial (rs=0,15 

p=0,377) e perivascular endomisial (rs=0,23 p=0,173) e perimisial (rs=0,12 p=0,479).  

Houve correlação entre a expressão de CD20 total (rs=0,44 p=0,007) e nas 

regiões endomisial (rs=0,52 p=0,001) e perivascular endomisial (rs=0,35 p=0,033) e 

fibras em regeneração, não houve correlação entre a expressão destas células nas 

regiões perimisial (rs=0,04 p=0,800) e perivascular perimisial (rs=0,02 p=0,913).  

Houve correlação entre a expressão de CD20 total (rs=0,50 p=0,002) e 

quantidade destas células na região endomisial (rs=0,55 p<0,001) e inflamação 

endomisial, não houve correlação entre a expressão nas regiões perimisial e 

perivascular (endomisial e perimisial) (rs=0,22 p=0,195; rs=0,21 p=0,205 e rs=0,18 

p=0,284 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de CD20 total e células na região 

endomisial (rs=0,41 p=0,012 e rs=0,50 p=0,002 respectivamente) e inflamação 
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perivascular, não houve correlação entre a expressão de células CD20 nas regiões 

perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) (rs=0,07 p=0,673; rs=0,11 

p=0,532 e rs=0,11 p=0,502 respectivamente).  

Houve correlação entre a expressão de CD20 total e nas regiões endomisial, 

perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e aumento do tecido conectivo 

(rs=0,62 p<0,001; rs=0,56 p<0,001; rs=0,34 p=0,042; rs=0,32; p=0,046 e rs=0,36 

p=0,030 respectivamente) 

Não houve correlação entre a expressão de CD20 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e atrofia 

perifascicular (rs=0,19 p=0,273; rs=0,18 p=0,287; rs=0,06 p=0,734; rs=0,09 p=0,583 

e rs=0,07 p=0,699 respectivamente) e dissociação miofibrilar (rs=0,21 p=0,224; 

rs=0,27 p=0,108; rs=0,00 p=0,979; rs=0,06 p=0,734 e rs=0,04 p=0,805 

respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD20 na DMJ e terapêutica e evolução  

Houve correlação entre a expressão de CD20 (p=0,032) na região 

perivascular perimisial e corticoterapia anterior à biópsia muscular, não houve 

correlação entre CD20 total e nas regiões endomisial, perimisial e perivascular 

endomisial (p=0,139; p=0,266; p=0,168 e p=0,888).  

Não houve correlação entre a expressão de CD20 total e nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e resposta inicial a 

corticoterapia (p=0,522; p=0,723; p=0,075; p=0,260 e p=0,230), tratamento utilizado 

(p=0,527; p=0,607; p=0,157; p=0,671 e p=0,655) e evolução (p=0,810; p=0,984; 

p=0,520; p=0,980 e p=0,926). 
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Tabela 16: Correlações positivas da análise quantitativa de células CD20 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ com características clínicas, laboratoriais, 

histológicas, terapêuticas e evolutivas 

  CD20 

 Total Endomisial Perimisial Perivascular 
endomisial 

Perivascular 
perimisial 

Sexo masculino     p=0,031     

DHL     
rs=-0,45 
p=0,017     

Fibras necróticas 
 rs=0,38 
p=0,021 

rs=0,40 
p=0,015       

Fibras em 
regeneração 

 rs=0,44 
p=0,007 

rs=0,52 
p=0,001   

rs=0,35 
p=0,033   

Inflamação 
endomisial 

 rs=0,50 
p=0,002 

rs=0,55 
p<0,001       

Inflamação 
perivascular 

 rs=0,41 
p=0,012 

rs=0,50 
p=0,002       

Aumento tecido 
conectivo 

 rs=0,62 
p<0,001 

rs=0,56 
p<0,001 

rs=0,34 
p=0,042 

rs=0,32 
p=0,046 

rs=0,36 
p=0,030 

Corticoterapia pré 
biópsia         p=0,032 
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Correlação entre a expressão de CD20 na DMJ, DM, PM e distrofia 

 

Não houve diferença entre a expressão de células CD20 nas regiões endomisial 

(p=0,861), perimisial (p=0,584), perivascular endomisial (p=0,733) e perimisial 

(p=0,661) na DMJ, DM, PM e distrofia. 

 

Tabela 17: Correlação da análise quantitativa de células CD20 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

CD20 
DMJ 

(n = 37) 

PM 

(n = 8) 

DM 

(n = 5) 

Distrofia 

(n = 4) 

média  

(dp) 

média 

 (dp) 

média  

(dp) 

média  

(dp)  

mediana mediana mediana mediana 

 

endomisial 1,7 

(2,9) 

9,0 

(21,9) 

14,0    

(30,8) 

2,0 

(4,0) 

 1 1 0 0 p = 0,861 

perimisial 1,0 

(3,8) 

0,0 

(0,0) 

0,0 

(0,0) 

0,0 

(0,0) 

 0 0 0 0 p = 0,584 

perivascular endomisial 1,0 

(2,3) 

4,4 

(9,9) 

2,6 

(5,8) 

0,0 

(0,0) 

 0 0 0 0 p = 0,733 

perivascular 

perimisial 

2,3 

(9,1) 

6,3 

(15,8) 

3,2 

(7,2) 

0,0 

(0,0) 

 0 0 0 0 p = 0,661 
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Figura 7: Reação imunohistoquímica LSAB+ para identificação de células CD20 na 

DMJ, onde se observa a positividade em vermelho 
 
Reação positiva para expressão de CD20 na região endomisial (   ) e perivascular 
endomisial (    ) (A), perimisial (    ) (B) e perivascular perimisial (    )(C). 

A 

B 

C 
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CD68 

 

Expressão de CD68 na DMJ 

A expressão de CD68 foi positiva em 97,2% dos fragmentos musculares dos 

pacientes com DMJ. 

Houve maior expressão nas regiões perimisial e perivascular perimisial (que 

não se diferenciaram), seguida da região endomisial, que apresentou maior expressão 

que a região perivascular endomisial (p<0,001*).   

 

Gráfico 7: Análise semi-quantitativa da expressão de células CD68 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ 
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Tabela 18: Análise semi-quantitativa da expressão de células CD68 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ 

CD68 Região 

 Endomisial Perimisial Perivascular 
endomisial 

Perivascular 
perimisial 

      n     (%)      n     (%)      n     (%)      n     (%) 

- (0) 18   (48,6)   9   (24,3) 35   (94,6)   3   (  8,1) 

+ (1) 14   (37,8) 20   (54,1)   2   (  5,4) 26   (70,3) 

++ (2)   3   (  8,1)   8   (21,6)   0   (  0,0)   8   (21,6) 

+++ (3)   2   (  5,4)   0   (  0,0)   0   (  0,0)   0   (  0,0) 

 

 

Correlação entre a expressão de CD68 e parâmetros clínicos 

Houve correlação entre a expressão de CD68 na região perivascular 

endomisial e idade (rs=0,35 p=0,035), não houve correlação entre a expressão nas 

regiões endomisial (rs=-0,19 p=0,251), perimisial (rs=0,01 p=0,948), perivascular 

perimisial (rs=0,21 p=0,205). 

Houve correlação entre a expressão de CD68 na região endomisial e fraqueza 

muscular (rs=-0,33 p=0,049), não houve correlação entre a expressão nas regiões 

perimisial (rs=-0,24 p=0,157), perivascular endomisial (rs=-0,27 p=0,103) e 

perimisial (rs=-0,16 p=0,354). 

Não houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial, 

perimisial, perivascular (endomisial e perimisial) e sexo (p=0,574; p=0,677; 

p=0,383; p=0,815 respectivamente), tempo de doença até a biópsia (rs=-0,04 

p=0,832; rs=-0,23 p=0,180; rs=-0,04 p=0,816 e rs=-0,15 p=0,391 respectivamente), 

presença de calcinose (p=0,404; p=0,122; p=0,416 e p=0,808 respectivamente) e 

ulcera cutânea (p=0,591; p=0,499; p=0,618 e p=0,542 respectivamente), 
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comprometimento cardíaco (p=0,445; p=0,424; p=0,670 e p=0,603 respectivamente), 

pulmonar (p=0,061; p=0,922; p=0,126 e p=0,234 respectivamente) e gastrointestinal 

(p=0,190; p=0,600; p=0,189 e p=0,918 respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD68 na DMJ e parâmetros laboratoriais  

Não houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial, 

perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e níveis séricos de aldolase 

(rs=0,00 p=1,000; rs=0,22 p=0,545; rs=0,52 p=0,120 e rs=0,55 p=0,102 

respectivamente), TGO (rs=0,04 p=0,828; rs=0,06 p=0,769; rs=0,09 p=0,626 e 

rs=0,25 p=0,178 respectivamente), TGP (rs=0,07 p=0,724; rs=0,10 p=0,624; 

rs=-0,23 p=0,239 e rs=0,22 p=0,246 respectivamente), CK (rs=0,11 p=0,545; 

rs=0,09 p=0,608; rs=0,27 p=0,133 e rs=0,15 p=0,408 respectivamente), DHL 

(rs=-0,20 p=0,299; rs=0,14 p=0,493; rs=0,09 p=0,664 e rs=-0,02 p=0,914 

respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD68 na DMJ e parâmetros histológicos 

Houve correlação entre a expressão de CD68 na região perimisial e 

dissociação miofibrilar (rs=0,33 p=0,049), não houve correlação entre a expressão 

nas regiões endomisial (rs=0,24 p=0,163) e perivascular endomisial (rs=0,21 

p=0,228) e perimisial (rs=0,28 p=0,098). 

Houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial (rs=0,51 

p=0,001), perimisial (rs=0,43 p=0,008) e perivascular perimisial (rs=0,41 p=0,014) e 

fibras necróticas, não houve correlação entre a expressão na região perivascular 

endomisial (rs=0,24 p=0,165).  
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Houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial (rs=0,45 

p=0,006), perimisial (rs=0,42 p=0,011) e perivascular perimisial (rs=0,36 p=0,033) e 

fibras em regeneração, não houve correlação entre a expressão na região perivascular 

endomisial (rs=0,15 p=0,394). 

Houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial (rs=0,49 

p=0,002) e perivascular endomisial (rs=0,34 p=0,045) e inflamação endomisial, não 

houve correlação entre a expressão nas regiões perimisial (rs=0,17 p=0,330) e 

perivascular perimisial (rs=0,17 p=0,313).   

Não houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial, 

perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e atrofia perifascicular (rs=-0,11 

p=0,512; rs=-0,01 p=0,960; rs=0,04 p=0,815 e rs=0,05 p=0,775 respectivamente), 

inflamação perivascular (rs=0,24 p=0,159; rs=0,17 p=0,321; rs=0,28 p=0,096 e 

rs=0,06 p=0,720 respectivamente) e aumento do tecido conectivo (rs=0,14 p=0,430; 

rs=0,12 p=0,480; rs=0,30 p=0,074 e rs=0,22 p=0,202 respectivamente). 

 

Correlação entre a expressão de CD68 na DMJ e terapêutica e evolução  

Houve correlação entre a expressão de CD68 na região endomisial e 

corticoterapia anterior a biópsia muscular (p=0,006), não houve correlação entre a 

expressão nas regiões perimisial (p=0,210), perivascular endomisial (p=0,391) e 

perimisial (p=0,171). 

Houve correlação entre a expressão de CD68 na região endomisial (p= 0,032) 

e tratamento utilizado, não houve correlação entre a expressão nas regiões perimisial 

(p=0,301), perivascular endomisial (p=0,157) e perimisial (p=0,081). 
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Não houve correlação entre a expressão de CD68 nas regiões endomisial, 

perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) e resposta inicial a corticoterapia 

(p=0,788; p=0,367; p=0,684 e p=0,643 respectivamente) e evolução (p=0,458; 

p=0,425; p=0,711 e p=0,944 respectivamente). 

 

Tabela 19: Correlações positivas da análise semi-quantitativa de células CD68 nas 

regiões endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ com características clínicas, laboratoriais, 

histologicas, terapêuticas e evolutivas 

  CD68 

 Endomisial Perimisial
Perivascular 
endomisial 

Perivascular 
perimisial 

Idade     
rs=0,35 
p=0,035   

Fraqueza muscular 
rs=-0,33 
p=0,049       

Dissociação miofibrilar   
rs=0,33 
p=0,049     

Fibras necróticas 
rs=0,51 
p=0,001 

rs=0,43 
p=0,008   

rs=0,41 
P=0,014 

Fibras em regeneração 
rs=0,45 
p=0,006 

rs=0,42 
p=0,011   

rs=0,36 
p=0,033 

Inflamação endomisial 
rs=0,49 
p=0,002   

rs=0,34 
p=0,045   

Corticoterapia pré biópsia p=0,006       

Corticoterapia associada a duas 
ou mais medicações p=0,032       
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Figura 8: Reação imunohistoquímica LSAB+ para identificação de células CD68 na 

DMJ, onde se observa a positividade em vermelho 
 
Reação positiva para expressão de CD68 na região endomisial (   ) (A), perivascular 
endomisial perimisial (    ) (B), perimisial (    ) e perivascular perimisial  (   ) (C). 

A 

B 

C 
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Correlação entre a expressão de CD68 na DMJ, DM, PM e distrofia 

Houve maior expressão de CD68 na região endomisial na DM, quando 

comparada a DMJ, PM e distrofia. (p=0,004).  

Houve menor expressão de CD68 na região perivascular endomisial na DMJ, 

quando comparada a DM, PM e distrofia. (p=0,002).  

Não houve diferença entre a expressão de CD68 nas regiões perimisial e 

perivascular perimisial na DMJ, DM, PM e distrofia (p=0,440 e p=0,476 

respectivamente). 

 

Tabela 20: Correlação da análise semi-quantitativa de células CD68 nas regiões 

endomisial, perimisial e perivascular (endomisial e perimisial) de fragmentos 

musculares de pacientes com DMJ, DM, PM e distrofia 

DMJ 
(n = 37) 

PM 
(n = 8) 

DM 
(n = 5) 

Distrofia 
(n = 4) 

CD68  

(%) (%) (%) (%) 

 

– 48,6 0,0 20,0 0,0 
+ 37,8 62,5 0,0 75,0 
++ 8,1 25,0 0,0 0,0 
+++ 5,4 0,0 60,0 25,0 

endomisial 

++++ 0,0 12,5 11,1 0,0 p=0,004 
– 24,3 0,0 40,0 25,0 
+ 54,1 62,5 20,0 25,0 
++ 21,6 37,5 40,0 25,0 

perimisial 

+++ 0,0 0,0 0,0 25,0 p=0,440 
– 94,6 62,5 40,0 50,0 
+ 5,4 25,0 20,0 50,0 

perivascular 
endomisial 

++ 0,0 12,5 40,0 0,0 p=0,002 
– 8,1 7,1 60,0 25,0 
+ 70,3 62,5 0,0 25,0 
++ 21,6 37,5 40,0 25,0 

perivascular 
perimisial 

+++ 0,0 0,0 0,0 25,0 p=0,476 
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Correlações entre MHC I e II, C5b-9, CD4, CD8, CD4+CD8, CD20, CD68,    

ICAM-1 e VCAM-1 

  

Correlação entre a expressão de MHC-I  e CD4 

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I nas fibras e CD4 nas 

regiões endomisial (rs=0,18 p=0,301) e perivascular endomisial (rs=0,39 p=0,017). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-I e CD8  

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I nas fibras e CD8 nas 

regiões endomisial (rs=0,30 p=0,074) e perivascular endomisial (rs=0,19 p=0,255). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-I  e CD4 + CD8 

Houve correlação entre a expressão de MHC-I nas fibras e CD4 + CD8 nas 

regiões endomisial (rs=0,37 p=0,025) e perivascular endomisial (rs=0,44 p=0,007). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-I  e CD20 

Não houve correlação entre a expressão de MHC-I nas fibras e CD20 nas 

regiões endomisial (rs=0,16 p=0,335) e perivascular endomisial (rs=0,22 p=0,198). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-II  e CD4 

Houve correlação entre a expressão de MHC-II nas fibras e CD4 nas regiões 

endomisial (rs=0,44 p=0,006) e perivascular endomisial (rs=0,42 p=0,009). 
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Correlação entre a expressão de MHC-II  e CD8 

Não houve correlação entre a expressão de MHC-II nas fibras e CD8 nas 

regiões endomisial (rs=0,32 p=0,061) e perivascular endomisial (rs=0,12 p=0,477). 

Correlação entre a expressão de MHC-II  e CD20 

Não houve correlação entre a expressão de MHC-II nas fibras e CD20 nas 

regiões endomisial (rs=0,17 p=0,317) e perivascular endomisial (rs=0,08 p=0,660). 

 

Correlação entre a expressão de MHC-II  e CD4 + CD8 

Houve correlação entre a expressão de MHC-II nas fibras e CD4 + CD8 nas 

regiões endomisial (rs=0,46 p=0,004) e perivascular endomisial (rs=0,43 p=0,009). 

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 e CD4 

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nas fibras, capilares e vasos 

endomisiais e CD4 na região endomisial (rs=0,04 p=0,831; rs=-0,18 p=0,276 e rs=-

0,21 p=0,205 respectivamente) e perivascular endomisial (rs=0,08 p=0,630; rs=0,04 

p=0,829; p=-0,05 p=0,781 respectivamente), C5b-9 nos vasos perimisiais e CD4 nas 

regiões perimisial (rs=0,06 p=0,715) e perivascular perimisial (rs=0,07 p=0,695).  

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 e CD8 

Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nas fibras e capilares e CD8 na 

região endomisial (rs=0,43 p=0,009 e rs=-0,42 p=0,010), não houve correlação na 

região perivascular endomisial (rs=0,24 p=0,150 e rs=0,23 p=0,179 

respectivamente). 
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Houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos perimisiais e CD8 

nas regiões perimisial (rs=0,48 p=0,003) e perivascular perimisial (rs=-0,10 

p=0,553). 

 Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos endomisiais e 

CD8 nas regiões endomisial (rs=0,10 p=0,562) e perivascular endomisial (rs=-0,13 

p=0,441).  

Correlação entre a expressão de C5b-9 e CD4 + CD8  

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nas fibras, capilares e vasos 

endomisiais e CD4 + CD8 na região endomisial (rs=0,32 p=0,067; rs=0,14 p=0,405 e 

rs=-0,17 p=0,316 respectivamente) e perivascular endomisial (rs=023 p=0,171; 

rs=0,09 p=0,612 e rs=-0,16 p=0,348 respectivamente).  

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos perimisiais e 

CD4 + CD8 nas regiões perimisial (rs=0,28 p=0,100) e perivascular perimisial 

(rs=0,04 p=0,807).   

 

Correlação entre a expressão de C5b-9 e CD20 

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nas fibras, capilares e vasos 

endomisiais  e CD20 na região endomisial (rs=-0,06 p=0,739; rs=0,12 p=0,492 e rs=-

0,05 p=0,761 respectivamente) e perivascular endomisial (rs=0,06 p=0,711; rs=0,15 

p=0,388 e rs=-0,17 p=0,322 respectivamente). 

Não houve correlação entre a expressão de C5b-9 nos vasos perimisiais e 

CD20 nas regiões perimisial (rs=0,21 p=0,224) e perivascular perimisial (rs=0,22 

p=0,203).   
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Correlação entre a expressão de CD68 e CD4 

Não houve correlação entre a expressão de CD68 e CD4 nas regiões 

endomisial (rs=0,00 p=0,994), perimisial (rs=0,01 p=0,951), perivascular endomisial 

(rs=0,41 p=0,012) e perimisial (rs=0,15 p=0,382). 

 

Correlação entre a expressão de CD68 e CD8 

Não houve correlação entre a expressão de CD68 e CD8 nas regiões 

endomisial (rs=0,00 p=0,994), perimisial (rs=-0,01 p=0,938), perivascular 

endomisial (rs=-0,07 p=0,693) e perimisial (rs=0,16 p=0,349). 

Correlação entre a expressão de CD68 e CD4 + CD8 

Houve correlação entre a expressão de CD68 e CD4 + CD8 na região 

perivascular endomisial (rs=0,33 p=0,043), não houve correlação entre a expressão 

nas regiões endomisial (rs=0,31 p=0,058), perimisial (rs=-0,06 p=0,733) e 

perivascular perimisial (rs=0,19 p=0,252). 

 

Correlação entre a expressão de CD68 e CD20 

Não houve correlação entre a expressão de CD68 e CD20 nas regiões 

endomisial (rs=0,11 p=0,530), perimisial (rs=0,15 p=0,384), perivascular endomisial 

(rs=-0,13 p=0,429) e perimisial (rs=0,22 p=0,202). 

 

Correlação entre a expressão de ICAM-1 e CD4 

Houve correlação entre a expressão de ICAM-1 nos vasos endomisiais e 

capilares e CD4 na região perivascular endomisial (rs=-0,44 p=0,007 e rs=-0,43 

p=0,008 respectivamente), ICAM-1 nos capilares e CD4 nas regiões endomisial     
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(rs=-0,44 p=0,007), ICAM-1 nos vasos perimisiais e CD4 na região perimisial (rs=-

0,42 p=0,010) e perivascular perimisial (rs=-0,37 p=0,026).  

Não houve correlação entre ICAM-1 nos vasos endomisiais e CD4 na região 

endomisial (rs=-0,20 p=0,230).   

 

Correlação entre a expressão de ICAM-1 e CD8 

 Não houve correlação entre a expressão de ICAM-1 nos vasos endomisiais e 

capilares e CD8 na região perivascular endomisial (rs=0,14 p=0,418 e rs=-0,19 

p=0,270 respectivamente), ICAM-1 nos vasos endomisiais e CD8 na região 

endomisial (rs=-0,19 p=0,263), ICAM-1 nos capilares e CD8 na região endomisial 

(rs=-0,03 p=0,852), ICAM-1 nos vasos perimisiais e CD8 na região perimisial 

(rs=0,03 p=0,858) e perivascular perimisial (rs=-0,10 p=0,561). 

 

Correlação entre a expressão de ICAM-1 e CD4 + CD8 

Houve correlação entre a expressão de ICAM-1 nos capilares e CD4 + CD8 na 

região perivascular endomisial (rs=-0,37 p=0,026 respectivamente). 

 Não houve entre ICAM-1 nos vasos endomisiais e CD4 + CD8 nas regiões 

perivascular endomisial (rs=-0,23 p=0,176) e endomisial (rs=-0,12 p=0,466), ICAM-1 

nos capilares e CD4 + CD8 na região endomisial (rs=-0,24 p=0,160), ICAM-1 nos 

vasos perimisiais e CD4 + CD8 nas regiões perimisial (rs=-0,24 p=0,162) e 

perivascular perimisial (rs=-0,21 p=0,223). 
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Correlação entre a expressão de ICAM-1 e CD20 

Não houve correlação entre a expressão de ICAM-1 nos vasos endomisiais e 

capilares e CD20 na região perivascular endomisial (rs=0,12 p=0,499 e rs=-0,16 

p=0,256 respectivamente), ICAM-1 nos vasos endomisiais e CD20 na região 

endomisial (rs=-0,05 p=0,761), ICAM-1 nos capilares e CD20 na região endomisial 

(rs=0,24 p=0,153), ICAM-1 nos vasos perimisiais e CD20 na região perimisial 

(rs=0,11 p=0,514) e perivascular perimisial (rs=0,16 p=0,348).   

 

Correlação entre a expressão de VCAM-1 e CD4 

 Não houve correlação entre a expressão de VCAM-1 nos vasos endomisiais e 

capilares e CD4 na região perivascular endomisial (rs=0,06 p=0,716 e rs=0,02 

p=0,913 respectivamente), VCAM-1 nos capilares e CD4 na região endomisial 

(rs=0,14 p=0,402), VCAM-1 nos vasos endomisiais e CD4 na região endomisial 

(rs=0,22 p=0,188), VCAM-1 nos vasos perimisiais e CD4 na região perimisial 

(rs=0,15 p=0,385).   

 

Correlação entre a expressão de VCAM-1 e CD8 

Não houve correlação entre a expressão de VCAM-1 nos vasos endomisiais 

e capilares e CD8 na região perivascular endomisial (rs=0,07 p=0,667 e rs=0,03 

p=0,858 respectivamente), VCAM-1 nos capilares e CD8 na região endomisial 

(rs=-0,07 p=0,692), VCAM-1 nos vasos endomisiais e CD8 na região endomisial 

(rs=0,16 p=0,335), VCAM-1 nos vasos perimisiais e CD8 na região perimisial 

(rs=0,11 p=0,524).   
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Correlação entre a expressão de VCAM-1 e CD4 + CD8 

Não houve correlação entre a expressão de VCAM-1 nos vasos endomisiais e 

capilares e CD4 + CD8 na região perivascular endomisial (rs=0,03 p=0,866 e 

rs=-0,02 p=0,919 respectivamente), VCAM-1 nos capilares e CD4 + CD8 na região 

endomisial (rs=0,00 p=1,000), VCAM-1 nos vasos endomisiais e CD4 + CD8 na 

região endomisial (rs=0,05 p=0,757), VCAM-1 nos vasos perimisiais e CD4 + CD8 

na região perimisial (rs=0,18 p=0,288).   

 

Correlação entre a expressão de VCAM-1 e CD20 

Não houve correlação entre a expressão de VCAM-1 nos vasos endomisiais 

e capilares e CD20 na região perivascular endomisial (rs=0,19 p=0,251 e rs=-0,13 

p=0,429 respectivamente), VCAM-1 nos capilares e CD20 na região endomisial 

(rs=0,24 p=0,153), VCAM-1 nos vasos endomisiais e CD20 na região endomisial 

(rs=0,01 p=0,973), VCAM-1 nos vasos perimisiais e CD20 na região perimisial 

(rs=-0,18 p=0,280).   

 

Correlação entre a expressão de CD4 e CD8  

Houve correlação entre a expressão de CD4 e CD8 total (rs=0,36 p=0,028), 

nas regiões perimisial (rs=0,40 p=0,013) e perivascular perimisial (rs=0,44 p=0,007), 

não houve correlação entre a expressão nas regiões endomisial (rs=0,29 p=0,086) e 

perivascular endomisial (rs=0,29 p=0,084).    

 

Correlação entre a expressão de CD20 e CD4 + CD8  

Houve correlação entre a expressão de CD20 e CD4 + CD8 total (rs=0,41 

p=0,011) e na região perivascular endomisial (rs=0,46 p=0,004), não houve 
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correlação entre a expressão nas regiões endomisial (rs=0,27 p=0,102), perimisial 

(rs=0,22 p=0,189) e perivascular perimisial (rs=0,25 p=0,138).  

 

Correlações positivas entre MHC-I e II, C5b-9, Cd4, CD8, CD4 + CD8, Cd20, 

CD68, ICAM-1 e VCAM-1  

Houve correlação entre MHC-I e CD4 + CD8 nas regiões endomisial (rs=0,37 

p=0,025) e perivascular endomisial (rs=0,44 p=0,007), MHC-II e CD4 nas regiões 

endomisial (rs=0,44 p=0,006) e perivascular endomisial (rs=0,42 p=0,009), MHC-II 

e CD4 + CD8 nas regiões endomisial (rs=0,46 p=0,004) e perivascular endomisial 

(rs=0,43 p=0,009), C5b-9 nas fibras e capilares e CD8 na região endomisial (rs=0,43 

p=0,009 e rs=-0,42 p=0,010), C5b-9 nos vasos perimisiais e CD8 na região 

perimisial (rs=0,48 p=0,003) e perivascular perimisial (rs=-0,10 p=0,553), CD4 e 

CD8 total (rs=0,36 p=0,028), nas regiões perimisial (rs=0,40 p=0,013) e perivascular 

perimisial (rs=0,44 p=0,007), CD20 e CD4 + CD8 total (rs=0,41 p=0,011) e na 

região perivascular endomisial (rs=0,46 p=0,004), CD68 e CD4 + CD8 na região 

perivascular endomisial (rs=0,33 p=0,043), ICAM-1 nos vasos endomisiais e 

capilares e CD4 na região perivascular endomisial (rs=-0,44 p=0,007 e rs=-0,43 

p=0,008 respectivamente), ICAM-1 nos capilares e CD4 na região endomisial 

(rs=-0,44 p=0,007), ICAM-1 nos vasos perimisiais e CD4 nas regiões perimisial 

(rs=-0,42 p=0,010) e perivascular perimisial (rs=-0,37 p=0,026), ICAM-1 nos 

capilares e CD4 + CD8 na região perivascular endomisial (rs=-0,37 p=0,026 

respectivamente), CD4 e CD8 total (rs=0,36 p=0,028), nas regiões perimisial 

(rs=0,40 p=0,013) e perivascular perimisial (rs=0,44 p=0,007), CD20 e CD4 + CD8 

total (rs=0,41 p=0,011) e na região perivascular endomisial (rs=0,46 p=0,004). 
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esultados 

Tabela 21: Resumo da expressão, localização e correlações positivas de MHC-I e II, C5b-9, CD4, CD8, CD20 e CD68 

 Positividade 
de expressão 
na DMJ (%) 

Localização 
preferencial na 
DMJ 

Correlação com 
expressão na DM, PM e 
distrofia   

Correlação com 
características 
clínicas 

Correlação com 
características 
laboratoriais 

Correlação com  
características  
histológicas 

Correlação com 
terapêutica e  
evolução 

Correlação com 
outros marcadores 

MHC-I 97,3 fibras 

 PM=DM>DMJ >distrofia - - 

- - CD4 + CD8 

MHC-II 21,6 fibras 

 PM=DM>DMJ =distrofia sexo feminino CK 

- - CD4 

CD4 + CD8  

C5b-9 83,8 

perimisial > DMJ (perimisial) 

sexo feminino, 
fraqueza muscular, 
calcinose, comp. 
cardíaco e pulmonar aldolase, DHL  

dissociação miofibrilar, fibras 
necróticas e em regeneração, 
inflamação endomisial, 
aumento do tecido conectivo 

corticoterapia associada 
a 2 ou mais medicações, 
corticoterapia pré- 
biópsia 

CD8  

CD4 + CD8 

CD4 81,1 

endomisial e 
perimisial > DMJ (perimisial) 

fraqueza muscular CK fibras necróticas, inflamação 
endomisial e perivascular, 
aumento do tecido conectivo 

- MHC-II 

C5B-9 

CD8 

ICAM-1 

 

CD8 86,5 

endomisial > DMJ (perimisial) 

- - dissociação  miofibrilar, fibras 
necróticas e em regeneração, 
inflamação endomisial e 
perivascular 

corticoterapia pré-
biópsia 

C5B-9 

CD4 

CD20 62,2 

sem diferença  sem diferença  

sexo masculino DHL fibras necróticas e em 
regeneração, inflamação 
endomisial e perivascular, 
aumento do tecido conectivo 

corticoterapia pré-
biópsia 

CD4 + CD8 

CD68 97,2 
perimisial e 
perivascular 
perimisial > DM (endomisial)  

idade, fraqueza 
muscular 

- 
dissociação miofibrilar, fibras 
necróticas e em regeneração, 
inflamação endomisial 

corticoterapia associada 
a 2 ou mais medicações, 
corticoterapia pré- 
biópsia 

CD4 + CD8  
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A maioria dos estudos envolvendo mecanismos patogênicos das MII tem o 

seu foco na resposta imune, particularmente, nos possíveis mecanismos de dano à 

fibra muscular. 

Observações clínicas e histopatológicas demonstraram que o dano à fibra 

muscular não é a única causa de fraqueza muscular, conforme se observa através de 

falhas encontradas nas correlações entre os indicadores de dano à fibra muscular: 

níveis séricos das enzimas musculares, alterações histológicas e intensidade dos 

sintomas clínicos (KROLL et al, 1986; SALLUM et al, 2002; LUNDBERG e 

DASTMALCHI, 2002). 

Fibras musculares, vasos sanguíneos e células inflamatórias são 

possivelmente os componentes do tecido muscular envolvidos nos mecanismos 

patogênicos. Estas estruturas podem expressar moléculas que se relacionem com o 

desenvolvimento das características clínicas, laboratoriais, histológicas, terapêuticas 

e evolutivas da doença.          

      

 

EXPRESSÃO DE MHC-I e II 

 

Os resultados deste estudo mostraram expressão de MHC-I positiva em 97,2% 

dos casos de DMJ, com tendência à maior expressão de MHC-I na DMJ, quando 

comparada à distrofia, e menor, quando comparada a PM e DM, que não se 
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diferenciaram (p<0,001). Enquanto que a expressão de MHC-II foi positiva em apenas 

21,6% dos casos de DMJ e  apresentou correlacão com sexo feminino e níveis séricos 

mais elevados de CK. Observou-se menor expressão de MHC-II na DMJ e distrofia, 

que não se diferenciaram, quando comparada a PM e DM, que também não se 

diferenciaram (p<0,001). 

Os antígenos de histocompatibilidade foram inicialmente descritos e 

caracterizados em transplantes. A seguir, tornou-se claro que estas glicoproteinas 

desempenhavam papel importante na imunidade. As moléculas do complexo maior 

de histocompatibidade ligam-se aos antígenos e os apresentam aos linfócitos T. Os 

antígenos ligados às moléculas de classe I são normalmente reconhecidos por células 

T citotóxicas (CD8+) enquanto que os ligados à classe II são reconhecidos por 

células T helper (CD4+). Antígenos de classe I apresentam uma ampla distribuição 

tecidual, enquanto que os de classe II tem uma distribuição limitada, expressas 

basicamente nas células pertencentes ao sistema imune, consideradas apresentadoras 

de antígenos, como macrófagos, células B, células dendríticas e células de 

Langerhans (HOHFELD e ENGEL, 1990). 

Sob condições fisiológicas, fibras musculares maduras não expressam MHC-I 

ou II (ROWE et al, 1983; DAAR et al, 1984; ISENBERG et al, 1986; KARPATI et 

al, 1988; ZUK e FLETCHER, 1988; MCDOUALL et al, 1989; EMSLIE-SMITH et 

al, 1989; INUKAI et al, 2000; ENGLUND et al, 2001). 

Estudos realizados em biópsias de miopatias inflamatórias “in vivo” e 

experimentos com culturas de mioblastos “in vitro” demonstraram que estas 

moléculas do MHC estão presentes em fragmentos patológicos ou induzidas em 

células musculares “in vitro” (NAGARAJU et al, 2000; MARINO et al, 2001). 
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Na musculatura normal, células satélites rodeiam as fibras musculares. 

Quando acontece uma lesão, elas se transformam em células em regeneração que 

expressam MHC-I e II na sua superfície (BARTOCCIONI et al, 1994), 

possivelmente em resposta às citocinas que estão presentes no processo 

inflamatório. Mioblastos “in vitro” apresentam respostas semelhantes (HOHFELD 

e ENGEL, 1990; LUNDBERG, 2001). 

A regulação da expressão muscular de MHC-I e II (KROEMER et al, 1991) 

pode decorrer da produção local de TNF-alfa e IFN-gama no infiltrado inflamatório. 

Estudos anteriores demonstraram que IFN-gama pode induzir mioblastos humanos 

“in vitro” a sintetizar MHC-II (HOHFELD e ENGEL, 1990; MANTEGAZZA et al, 

1991; LINDBERG et al, 1995). Um relato de caso de uma paciente do sexo feminino 

que desenvolveu miosite como efeito colateral de tratamento com TNF-alfa fornece 

evidências que o TNF-alfa regule o MHC-I no tecido músculo-esquelético humano 

(HENGSTMAN et al, 2000) 

A expressão de MHC-I foi observada nas fibras musculares de pacientes 

adultos portadores de miopatias inflamatórias (DM, PM e MCI) (ROWE et al, 1983; 

ISENBERG et al, 1986; KARPATI et al, 1988; MCDOUALL et al, 1989; EMSLIE-

SMITH et al, 1989; KALOVIDOURUS, 1991; BARTOCCIONI et al, 1994; 

LINDBERG et al, 1995; FLADBY et al, 1997; ENGLUND et al, 2001), assim como 

na faixa etária pediátrica evidenciada na DMJ (EMSLIE-SMITH et al, 1989; 

MCDOUALL et al, 1989; TOPALOGLU et al, 1997; LI  et al, 2004). 

Poucos estudos avaliaram a expressão de MHC-I e II na DMJ. MCDOUALL 

em 1989, estudou 200 fragmentos musculares de pacientes com doenças musculares, 

sendo 23 casos de DMJ e observou intensa expressão de MHC-I e ausência de 
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expressão de MHC-II, na DMJ, assim como nas outras miopatias inflamatórias (PM, 

DM e MCI) e distrofias musculares ligadas ao X. 

Alguns estudos sugerem que MHC-I possa ser um marcador diagnóstico das 

MII. Observou-se na DMJ, uma maior expressão do MHC-I, na ausência de 

alterações histológicas (TOPALOGLU et al, 1997), nas fases iniciais da doença, 

anteriormente ao aparecimento do infiltrado inflamatório e da lesão muscular (LI et 

al, 2004), assim como nos adultos portadores de PM e DM que apresentavam 

fraqueza muscular e ausência de infiltrado inflamatório (ENGLUND et al, 2002). 

Nos ratos houve o desenvolvimento de características clínicas, bioquímicas e 

histológicas de PM, após regulação do MHC-I (NAGARAJU et al, 2000).  

NYBERG et al (2000) também encontraram aumento da expressão de MHC-I 

em pacientes portadores de PM e DM que estavam sendo tratados com terapia 

imunossupressora, mas persistiam com fraqueza muscular. 

KARPATI et al (1988), MCDOUALL et al (1989), EMSLIE-SMITH et al 

(1989) observaram que a expressão do MHC-I na DM, localizou-se na região 

perifascular e áreas com depleção capilar, podendo sugerir que a isquemia seja uma 

reação não especifica de estresse celular. Enquanto que na PM foi observada maior 

expressão nas fibras em regeneração (NYBERG et al, 2000). 

VAN DER PAS et al (2004) estudaram 61 pacientes adultos portadores de 

MII e concluíram que a positividade de expressão do MHC-I apresenta uma 

sensibilidade de 78% e especificidade de 95% para este diagnóstico.    

A expressão do MHC-II não está presente nas fibras musculares normais 

(DAAR et al, 1984; ENGLUND et al, 2001), em contraste com culturas de 
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mioblastos (CIFUENTES-DIAZ et al, 1992) onde se observou a sua ação como 

célula apresentadora de antígeno (GOEBELS et al, 1992).  

Os resultados da expressão de MHC-II foram bastante conflitantes nos 

diferentes estudos. Alguns autores (ROWE et al, 1983; OLSSON et al, 1985; 

BARTOCCIONI et al, 1994; LINDBERG et al, 1995; INUKAI et al, 2000; 

ENGLUND et al, 2001) detectaram o antígeno DR nas fibras musculares de pacientes 

com PM e DM. Achado não confirmado por outros pesquisadores (KARPATI et al, 

1988; MCDOUALL et al, 1989). Quando a expressão de MHC II foi observada, os 

estudos mostraram resultados distintos, desde baixa expressão na PM, DM e MCI, 

localizada em fibras pequenas e em regeneração, até uma expressão em todos os casos 

de PM, localizada próxima ao infiltrado mononuclear (BARTOCCIONI et al, 1994; 

LINDBERG et al, 1995). NYBERG et al (2000) e ENGLUND et al (2001) relataram 

achados distintos quanto à diferença na expressão de MHC-I e II na PM e DM. A 

expressão nas distrofias musculares também apresentou resultados conflitantes (ROWE 

et al, 1983; APPLEYARD et al, 1985; ISENBERG et al, 1986; ZUK e FLETCHER, 

1988; MCDOUALL et al, 1989; LINDBERG et al, 1995; ENGLUND et al, 2001), 

negativa ou positiva, localizada nas áreas adjacentes ao infiltrado inflamatório e / ou na 

evidência de dano da fibra muscular (ISENBERG et al, 1986), ou apenas nos vasos 

sanguíneos (LINDBERG et al, 1995).       

Segundo WEDDERBURN e LI (2004), o valor da expressão do MHC-I e II 

na doença na faixa etária pediátrica é desconhecido, uma vez que a positividade 

destes marcadores é menor quando comparado com adultos. No presente estudo 

também observou-se uma tendência a maior expressão de  MHC-I e II na PM e DM, 

quando comparado a DMJ. Talvez uma casuística maior na população adulta possa 
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esclarecer se existe esta diferença. De qualquer modo, a positividade em 97,2% dos 

casos foi relevante. Ampliando a nossa casuística para 46 casos de DMJ (dados ainda 

não publicados), observamos uma maior expressão de MHC-I nos pacientes com 

tempo de doença até a realização da biópsia menor que dois meses, enfatizando a 

importância do MHC-I como marcador diagnóstico e possivelmente contribuindo 

para o desenvolvimento da sintomatologia da DMJ.        

Ainda não está definido como o MHC pode afetar a função muscular, mas é 

possível que a produção de grandes quantidades de MHC nas fibras musculares 

possa bloquear a produção de proteínas contráteis pelo retículo endoplasmático e 

afetar a força muscular (LUNDBERG, 2001).       

 

 

EXPRESSÃO DE C5b-9 

 

A expressão de C5b-9 esteve presente em 84% dos casos, apresentando maior 

positividade nos vasos da região perimisial. Esta positividade correlacionou-se com o 

sexo feminino, fraqueza muscular, calcinose, comprometimento cardíaco e 

pulmonar, níveis séricos mais elevados de DHL e aldolase, presença de dissociação 

miofibrilar, fibras necróticas e em regeneração, inflamação endomisial e aumento do 

tecido conectivo na histologia muscular, e ainda a necessidade da utilização de duas 

outras medicações complementares a corticoterapia. A utilização de corticoterapia 

anteriormente à biópsia muscular não interferiu na positividade desta reação. Houve 

maior expressão nos vasos da região perimisial na DMJ quando comparado a PM, 

DM e distrofia. 
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KISSEL (1991) confirmou que C5b-9 seria um evento precoce na 

fisiopatologia da DM, observando uma maior expressão de C5b-9, quanto menor o 

tempo de doença até a realização da biópsia muscular associada à presença de 

dissociação miofibrilar (alteração histológica observada inicialmente na evolução da 

lesão isquêmica da fibra muscular) e menor expressão nos fascículos com atrofia 

perifascicular.  

BANKER e VICTOR (1966), BANKER (1974, 1975) descreveram a 

importância da microvasculatura, especialmente arteriolar, envolvendo a pele, trato 

gastrointestinal, SNC e musculatura.  A lesão se inicia com edema endotelial nos 

capilares e pequenas arteríolas. Se o edema for intenso pode levar a obstrução 

mecânica do vaso, sendo a lesão final, a oclusão trombótica com subseqüente infarto 

da região adjacente. Estes achados sugerem que o endotélio seja o alvo para os 

anticorpos e/ou eventos celulares mediados. Trombose arteriolar foi observada 

ocasionalmente nos adultos, mas freqüentemente em crianças. 

Em 1972, WHITAKER e ENGEL, encontraram depósitos granulares de 

imunoglobulinas e C3, isolados ou em combinação em 9 de 11 pacientes com DMJ e 

três de 12 com DM. Foi proposto que uma vasculopatia imune mediada fosse um 

importante mecanismo de dano muscular.   

KISSEL et al (1986), observaram a expressão de C5b-9 em 10 de 12 

pacientes com DMJ (83%) e cinco de 19 (26%) pacientes com DM. Na DMJ, a 

expressão localizou-se nas fibras musculares necróticas, arteríolas endomisiais e 

perimisiais e capilares. Na DM, a positividade foi observada apenas nos casos que 

apresentavam lesão isquêmica em fase inicial. Estes achados sugeriram um papel 

primário para C5b-9 no dano microvascular da DMJ e que nos pacientes adultos 
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ocorreria ativação do complemento na fase inicial da doença, sendo este substituído 

no curso da doença por outro mecanismo imune. 

  Em 1987, SEWRY et al, já havia demonstrado a localização de C8 e C9 na 

superfície de fibras musculares necróticas e não necróticas e nos vasos sanguíneos na 

PM, DM e distrofia. Estes autores indicam que a ligação do complemento seja  um 

evento inicial ao dano muscular, anterior a necrose, mas sugerindo que não seja 

específica da DM como relatado por KISSEL, 1991.  

Por sua vez, EMSLIE-SMITH e ENGEL (1990), encontraram positividade ao 

C5b-9 em 10 de 10 pacientes com DM inicial e seis de sete com DM avançada, 

sugerindo que este marcador participa da DM tanto na fase inicial como avançada.  

EMSLIE-SMITH e ENGEL (1990), também observaram depleção capilar na 

musculatura de pacientes com DM que não apresentavam fraqueza e não 

apresentavam alterações patológicas suficientes para o diagnóstico. O fato da 

depleção capilar preceder a alteração estrutural e o aparecimento de inflamação 

confirma que os capilares sejam o alvo inicial na doença. 

Enfatizando a diferença na fisiopatologia entre as MII (PM, DM e MCI), 

EMSLIE-SMITH e ENGEL (1990) não observaram depleção capilar na PM e MCI. 

Estes achados foram também confirmados por CASADEMONT (1990) e ESTRUCH 

et al (1992). 

Conclui-se que a doença começa quando anticorpos na circulação ativam C3, 

formando C3b e C4b, determinando a formação do C3bNEO e C5b-9, sendo ambos 

depositados na microvasculatura endomisial. O depósito do C5b-9 nos capilares 

provoca uma necrose destes, resultando em uma diminuição do seu número e 

dilatação dos restantes em uma tentativa de compensação da perfusão. Vasos de 
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maior calibre também são afetados, levando a destruição da fibra muscular, 

microinfartos e inflamação. A atrofia perifascicular é um reflexo da hipoperfusão 

(DALAKAS, 1991; DALAKAS, 1995; LUNDBERG, 2001; WARGULA, 2003; 

DALAKAS, 2004). 

O envolvimento dos vasos sanguíneos pode afetar a perfusão muscular 

levando a um distúrbio do metabolismo muscular que pode parcialmente explicar os 

sintomas clínicos. O papel dos vasos sanguíneos foi previamente explicado na DM. 

O estudo de pacientes com PM e MCI demonstrou células endoteliais que 

expressavam Il-1α (LUNDBERG et al, 1997), localizadas em vasos de pequeno e 

médio calibre, em áreas com ou sem infiltrado inflamatório, indicando também 

envolvimento da microvasculatura no processo inflamatório da PM e MCI e não 

apenas da DM. Alterações fenotípicas dos capilares também foram evidentes em 

pacientes com PM e DM após três meses de corticoterapia, apesar da resolução do 

infiltrado inflamatório (LUNDBERG et al, 2000) e se correlacionaram com a 

persistência da diminuição da força muscular, não se observando a mesma correlação 

com o infiltrado inflamatório (LUNDBERG et al, 2001).     

Corroborando a importância do complemento na patogênese da DMJ, 

GONÇALVES et al  (2002, 2004) estudando a expressão de CD59, proteína que atua 

impedindo a formação do C5b-9, encontraram diminuição da expressão nos pacientes 

com DMJ, sugerindo que a ação do complemento esteja favorecida nesta doença. 

No presente estudo, a observação da expressão de C5b-9 em 84% dos casos, 

associada à maior positividade nos vasos da região perimisial, correlacionada às 

características clínicas (intensidade da fraqueza muscular, calcinose, 

comprometimento cardíaco e pulmonar, níveis séricos mais elevados de DHL e 
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aldolase) e terapêuticas (necessidade da utilização de duas outras medicações, em 

adição a corticoterapia), sugestivas de pior prognóstico. Assim como, a correlação 

com as características histológicas iniciais e evolutivas (presença de dissociação 

miofibrilar, fibras necróticas e em regeneração, inflamação endomisial e aumento do 

tecido conecutivo) e ainda maior expressão nos vasos da região perimisial em 

comparação a PM, DM e distrofia; enfatizam a importância de C5b-9 na 

fisiopatologia da DMJ em todas as fases da doença e corroboram a diferença 

existente na fisiopatologia desta miopatia inflamatória.   

A participação do complemento na DMJ é notória, contudo o mecanismo 

pelo qual este é ativado ainda é desconhecido. É Desconhecido se a ativação ocorre 

pela ligação do anticorpo ao componente microvascular (via clássica) ou se é 

resultado de uma alteração no componente celular vascular (via alternativa), ou ainda 

se a presença do C5b-9 está na forma de imunocomplexos formados no componente 

intravascular e depositado na parede do capilar (EMSLIE-SMITH e ENGEL, 1990; 

GREENBERG e AMATO, 2004).  

A ativação e depósito do complemento é provavelmente responsável pela 

indução de citocinas que irão regular a expressão das moléculas de adesão ICAM-1 e 

VCAM-1 nas células endoteliais e facilitar a saída dos linfócitos ativados para os 

espaços endomisiais e perimisiais. Os resultados previamente publicados da presente 

casuística demonstraram uma maior expressão de ICAM-1 nas células endoteliais, 

particularmente de capilares, corroborando a participação preponderante do vaso na 

fisiopatologia da lesão muscular na DMJ (SALLUM et al, 2004).  
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CÉLULAS INFLAMATÓRIAS 

 

Aumento da expressão de MHC-I e II nas células musculares e células 

inflamatórias é um pré-requisito para apresentação do antígeno enfatizando o papel 

das células T nas MII.  

Os linfócitos são componentes do infiltrado inflamatório das MII. 

Inicialmente, acreditou-se que fizessem parte de uma resposta inespecífica à lesão 

muscular. Atualmente está claro que participam da patogênese destas doenças 

(MASTAGLIA e CURRIE, 1971; NICK et al, 1971).  

Neste estudo, a presença de linfócitos CD4 (81,1% de positividade), CD8 

(86,5% de positividade), CD20 (62,2% de positividade) e CD68 (97,2% de 

positividade) correlacionaram-se com o grau de inflamação observada na histologia 

muscular. A presença de CD4 e CD68 também se correlacionaram com a intensidade 

de fraqueza muscular, e laboratorialmente, CD4 correlacionou-se com níveis 

elevados de CK e CD20 com DHL. Na DMJ observou-se maior expressão de CD4 e 

CD8  e tendência a menor expressão de CD68 em comparação à DM e PM. Não 

houve diferença quanto à expressão de CD20. 

ENGEL e ARAHATA (1984) estudando a expressão das células inflamatórias 

nas miopatias inflamatórias, com uma casuística de seis casos de DMJ, sete DM, 

quinze PM e onze casos de distofia de Duchenne, observaram que, em cada doença e 

localização estudadas, as células T encontraram-se em maior número que as células B e 

macrófagos, exceto na região perivascular da DM, onde as células B foram encontradas 

em maior número. Células T estavam em maior porcentagem na região endomisial, 

células B na perivascular e macrófagos em porcentagens iguais nas diferentes regiões.  
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Outros estudos, com casuísticas menores, avaliaram a expressão no tecido 

muscular de pacientes adultos portadores de MII e demostraram resultados 

divergentes: predomínio de células CD4 na PM não tratada (ROWE et al, 1983), 

predomínio de células CD8 e macrófagos na PM e DM (LEMOINE et al, 1986) e 

ainda, predomínio de linfócitos B e células CD4 nas regiões perimisial e 

perifascicular na DM, enquanto que na PM, o infiltrado era constituído de células 

CD8 (IANNONE et al, 1996). 

Na PM e DM, macrófagos pró-inflamatórios CD68 positivos que expressam 

MRP8 e MRP14, invadem fibras musculares não necróticas juntamente com células T 

ativadas. Estes macrófagos purificados inibem a proliferação de mioblastos e induzem 

a apoptose, sendo portanto considerados miocitotóxicos (SEELINGER et al, 2003).     

ROSTASY et al (2004) demonstraram que a DM e a PM apresentam um 

padrão característico de diferenciação e distribuição do macrófago. Na PM, ocorria 

uma ativação precoce do macrófago, localizada no endomísio e na DM, ativação 

tardia, localizada no perimísio. Demonstrou-se outrossim que o corticóide não 

interfere nesta expressão. 

CHIU et al (1981), também relataram que o tratamento com corticóide não 

altera a distribuição das células T CD4 e CD8. 

Quando analisada a expressão destas células no sangue periférico, a maioria 

dos estudos demonstrou diminuição dos linfócitos T na DM, PM e MCI, e aumento 

dos linfócitos B na DM (BEHAN e BEHAN, 1984; 1985; RAMIREZ et al, 1986; 

MILLER et al, 1990; KIKUCHI et al, 2001). No entanto, IYER et al (1983) não 

encontraram diferença na distribuição das células T em seis casos de PM e um caso 

de DMJ, quando comparado com controles normais e VIGUIER et al (2003) 



Discussão 

 

100

encontraram baixos níveis de células T (CD4 e CD8) e células B em pacientes com 

DM e diminuição destes níveis após introdução de corticoterapia.   

Na DM, apesar do evidente infiltrado perivascular e perimisial de células B e 

células CD4, não está claro se células B intramusculares ou seus sucessores maduros, 

plasmoblastos e células plasmáticas, produzem imunoglobulinas ou apresentam 

antígenos ou se células CD4 vistas em associação, são células antígeno específicas e 

servem para ativar as células B. Enquanto que na PM e MCI, a identificação de 

subtipos de células T e análises moleculares dos receptores de células T auxiliaram 

no entendimento da especificidade antigênica da resposta (ENGEL e ARAHATA, 

1984; VAN DER MEULEN et al, 2002; HOFBAUER et al, 2003; GREENBERG e 

AMATO, 2004).      

No tecido muscular de pacientes com DMJ, BRESNAN et al (1986) 

observaram predomínio de células CD4 concomitante a diminuição do nível sérico 

de CD8 em dois casos com doença ativa, com normalização na remissão; MILLER et 

al (1987) encontraram menor relação CD4/CD8 em quatro de cinco casos que 

apresentavam doença com característica de maior gravidade e MCDOUALL et al 

(1990) estudando 21 casos de DMJ e 9 distrofias, relataram predomínio de células 

CD4 e macrófagos nas duas doenças.      

Na análise do sangue periférico, em pacientes com DMJ em atividade da 

doença, foi observado diminuição do número total de linfócitos e aumento da 

porcentagem de células B (O’GORMAN et al, 1995) e correlação da atividade da 

doença com a porcentagem de células B e ausência de correlação com células CD4 e 

CD8 (PACHMAN, 1994; EISENSTEIN et al, 1997). Enquanto que ISHIDA et al 

(1993) não demonstraram diferença na doença ativa ou não.      
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Embora o infiltrado inflamatório seja característico das MII, os resultados 

destes estudos anteriores sugerem que exista etiologia e mecanismos patogênicos 

específicos para cada subgrupo (PM, DM e MCI).  

As características histopatológicas da PM e MCI evidenciam que as fibras 

musculares são rodeadas, invadidas e destruídas por células inflamatórias 

mononucleares. A maioria destas células são linfócitos T, maioria CD8+, fenótipo 

MHC-I, falando a favor de um processo citotóxico mediado por célula T. Na DM, 

especialmente na DMJ, a reação inflamatória celular parece ser menos importante.     

O significado e a correlação clínica do infiltrado inflamatório na DMJ ainda 

necessitam ser estabelecidos (WEDDERBURN e LI, 2004). No presente estudo, 

observou-se presença de CD4 e CD8 preponderantes nas regiões endomisial e 

perimisial, onde se correlacionaram com a expressão de C5b-9 e, interessantemente, 

a presença de CD4, à marcação de MHC tanto de classe I como II e ICAM-1. A 

presença e distribuição dos macrófagos foi paralela à distribuição de CD4 e CD8. Por 

outro lado, a quantidade de células CD20 foi menor e a sua distribuição foi pouco 

específica. Conjuntamente os achados permitem sugerir que apesar do vaso 

apresentar papel preponderante no mecanismo fisiopatológico da DMJ, a lesão na 

fibra muscular envolve a expressão de moléculas MHC nestas fibras particularmente 

de classe I e atração de linfócitos CD4 e CD8 mediando imunopatogenia celular. 

A análise da expressão destes diferentes marcadores celulares inflamatórios, de 

fibra muscular e endotelial permite especular uma seqüência de eventos imunopatológicos 

na DMJ. Dois eventos iniciais importantes cuja seqüência ainda não está clara.  

A formação do complexo C5b-9 atravessa a parede das células endoteliais e 

este depósito leva a destruição e redução do número de capilares resultando em 
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isquemia que se traduz morfologicamente pela presença de atrofia perifascicular. Há 

ativação de molécula de adesão, particularmente de ICAM-1 nos capilares, que 

facilita a migração de linfócitos T, B e macrófagos. Nota-se predomínio de células T 

(CD4 e CD8) na região endomisial. 

Por outro lado, a expressão de MHC classe I nas fibras musculares, a ativação 

e atração de células inflamatórias citotóxicas e macrófagos para adicionalmente 

promover o dano muscular. 

Além da necessidade de se diferenciar a cronologia precisa destas ativações, 

igualmente importante é a determinação do papel de imuno-efetores e moduladores 

concomitantemente a estes mecanismos. 

O modelo animal singênico (NAGARAJU et al, 2000) e a metodologia de 

análise de expressão gênica em larga escala por “microarrays” (HAN et al, 2003; 

SANOUDOU et al, 2004; GREENBERG et al, 2005) permitirão reconhecer outros 

parâmetros envolvidos neste complexo mecanismo etiopatogênico e definir novos 

fatores preditivos de evolução, prognóstico e alvos terapêuticos para esta doença.     

 

Apesar dos números não comparáveis das casuísticas, os resultados deste 

estudo apontam para a participação preferencial da imunidade celular na PM, 

humoral na DM e de ambos os sistemas imunes na DMJ.  

Diferenças de expressão de MHC-I e II, C5b-9, CD4, CD8 e CD68 na DMJ, 

DM e PM, sugere a participação das imunidades celular e humoral em proporções 

distintas na fisiopatologia da doença na faixa etária pediátrica (DMJ) e no adulto 

(PM e DM). 

Em relação a DMJ, a alta freqüência de MHC-I, C5b-9, CD4, CD8 e CD68, 

poderão possibilitar a utilização destes parâmetros para elaboração de um escore para 

determinação de gravidade da doença, fator preditivo de prognóstico e portanto 

demanda terapêutica.  



 

CONCLUSÕES 
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1. O infiltrado inflamatório na DMJ foi constituído predominantemente de 

linfócitos CD8 (86%) e CD4 (81%). E em menor quantidade de linfócitos CD20 

(62%). Infiltrado de macrófagos (CD68) foi evidenciado em 97% dos casos. 

2.  A expressão do complexo de ataque à membrana (C5b-9) foi observada em 

84% dos casos e a expressão de MHC-I e II foi evidenciada em 97% e 22%, 

respectivamente. 

3. Na DMJ observou-se maior expressão de C5b-9, CD4 e CD8 e menor 

expressão de MHC-I e II em comparação à DM e PM. A expressão destes 

marcadores foi sempre menor na distrofia.  

4. Houve correlação da expressão de MHC-II, C5b-9, CD4 e CD20 com níveis 

séricos das enzimas musculares (CK, aldolase e DHL) e com alterações 

histológicas correspondentes à intensidade da lesão muscular e da atividade 

inflamatória no músculo com C5b-9, CD4, CD8, CD20 e CD68. 

5. Houve correlação da marcação de ICAM-1 com presença de células CD4. 

6. A análise conjunta dos marcadores no presente estudo permite concluir: 

a. Diferenças de expressão de MHC-I e II, C5b9, CD4, CD8, CD68 na 

DMJ, DM e PM, sugeriu a participação das imunidades celular e humoral 

em proporções distintas na fisiopatologia da doença na faixa etária 

pediátrica (DMJ) e na doença do adulto (DM e PM). 
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b. Alta positividade de expressão de MHC-I, C5b9, CD4, CD8 e CD68, a 

correlação destes marcadores entre si e com ICAM-1, e a correlação com 

características clínicas, laboratoriais, histológicas e terapêuticas, 

ressaltaram a participação destes marcadores no mecanismo 

fisiopatológico da DMJ.  

 

c. A correlação da expressão de CD4, CD8, CD20 e CD68 com 

características histológicas indicou que possam ser considerados 

marcadores diagnósticos da DMJ.  

 

d. A correlação da expressão de C5b-9 com várias características clínicas, 

laboratoriais, histológicas e terapêuticas, especialmente características de 

pior prognóstico (presença de calcinose, comprometimento cardíaco e 

pulmonar, necessidade da utilização de corticoterapia associada a 2 ou 

mais medicações), sugeriu que possa ser considerado marcador 

prognóstico da DMJ. 

 

e. Apesar da baixa positividade de expressão de CD20 e MHC-II, a 

correlação com características clínicas, laboratoriais, histológicas e 

terapêuticas da doença, sugeriu a participação no mecanismo 

fisiopatológico da DMJ. 

 

 



 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 

 
DADOS DOS PACIENTES 

Nº NOME REGISTRO BIÓPSIA SEXO DATA DE 
NASCIMENTO 

1 C.C.L. 6057266i 1756 Fem  17/5/1989 
2 A.S.O. 6036649b 1767 Masc 02/07/88 
3 G.S.S. 6058615d 1784 Fem 15/11/98 
4 N.P.S. 3135018c 1811 Fem 20/10/86 
5 A.S.O. 6036649b 1878 Masc 02/07/88 
6 N.L.G.N. 3192701h 1903 Fem 28/04/93 
7 L.F.L. 6066270k 1904 Fem 27/09/87 
8 J.F.X. 6042905i 1915 Masc 23/11/84 
9 P.U.C. 3212999f 1937 Fem 09/02/93 

10 S.T.S.P. 6069552j 1972 Masc 05/03/96 
11 B.J.C. 3228079ª 1980 Fem 17/04/92 
12 J.D.S. 6070110b 1993 Masc 20/09/84 
13 E.O.P. 3232947k 1997 Fem 15/03/92 
14 P.U.C. 3212999f 2033 Fem 09/02/93 
15 C.S.F. 3257496b 2088 Fem 22/02/94 
16 T.B.P. 3240378g 2106 Fem 23/03/89 
17 P.H.S.S. 6074215f 2116 Masc 22/04/91 
18 B.N.V. 6074684c 2127 Fem 04/07/98 
19 A.C.M. 6074319i 2135 Fem 22/10/89 
20 J.F.S. 6075439e 2146 Fem 12/03/90 
21 A.O.F. 6074765d 2152 Fem 30/10/90 
22 S.R.B. 6075747c 2158 Fem 24/12/89 
23 S.L.B.O. 6076033k 2162 Fem 30/01/91 
24 C.R.S. 6076199e 2165 Fem 28/05/97 
25 C.M.S. 6077628b 2198 Fem 24/11/88 
26 T.A.S. 6080618ª 2225 Fem 11/09/92 
27 M.S.O. 6079062j 2229 Fem 03/02/91 
28 C.C. 6083227k 2243 Fem 17/10/93 
29 G.O.B. 6081693j 2255 Masc 20/03/97 
30 L.N.A. 3307816k 2265 Masc 06/12/84 
31 P.B.S. 690897SC 2283 Fem 06/05/91 
32 S.A.S. 6090329c 2286 Fem 20/10/90 
33 J.A.B.S. SC 2291 Fem 28/03/86 
34 M.J.C.S. SC 2362 Masc 01/11/92 
35 C.R.S. SC 2370 Fem 12/01/88 
36 B.T.N.P. SC 2395 Fem 24/11/93 
37 R.C.S. SC 2414 Masc 08/07/96 

SC=pacientes da Santa Casa  
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Anexo 2 
 
 

PROTOCOLO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:_______________________________________________________________ 
Registro:_____________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________________ 
Telefone:__________________ 
Raça:_____________________ 
Sexo:_____________________ 
Idade:_____________________               Data de nascimento:_________________ 
 
 
 
CRONOLOGIA 
 
Data do início dos sintomas:________________________ 
Data do início do tratamento:_______________________ 
Data do início do acompanhamento :_________________ 
 
 
 
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DE DM/PM 
 
Fraqueza muscular proximal 
Aumento de enzimas musculares: CPK 

  Aldolase 
  TGO 
  TGP 
  DHL 

Eletromiografia: 
Biópsia muscular: 
Lesões cutâneas:    Heliotropo 
                               Gottron 
 
 
 
SINTOMATOLOGIA 
 
Queixa principal:______________________________________________________ 
 
HPMA:______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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EXAME  FÍSICO 
 
Força muscular:    grau______ 
Lesões cutâneas:______________________________________________________ 
Vasculites:___________________________________________________________ 
Outros:______________________________________________________________ 
 
 
 
COMPROMETIMENTO DE OUTROS ÓRGÃOS E SISTEMAS  
 
Coração:_____________________________________________________________ 
Pulmão:_____________________________________________________________ 
Osteoarticular:________________________________________________________ 
Ocular:______________________________________________________________ 
Gastro-
intestinal:____________________________________________________________ 
Outros:______________________________________________________________ 
 
 
 
TRATAMENTO 
                                           DOSE                         PERÍODO                       
RESULTADO 
Prednisona___________________________________________________________ 
Ciclosporina__________________________________________________________ 
Ciclofosfamida________________________________________________________ 
Metotrexato__________________________________________________________ 
Outros_______________________________________________________________ 
 
 
 
LABORATÓRIO 
 
Hemograma:__________________________________________________________ 
VHS:____________    PCR:_____________ 
FAN:___________    anti-DNA:_________       Ro:_____      La:____    Scl-70:____ 
Jo-1:______________                FR:__________________ 
Complemento:___________________________________    Fator VIII:__________ 
Enzimas musculares:___________________________________________________ 
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EXAMES COMPLEMENTARES 
 
RX:_________________________________________________________________ 
ECO:_______________________________________________________________ 
MAPEAMENTO:_____________________________________________________ 
PROVA FUNÇÃO PULMONAR:________________________________________ 
OUTROS:___________________________________________________________ 
 
 
BIÓPSIA 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
ELETRONEUROMIOGRAFIA 
____________________________________________________________________ 
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Anexo 3: Análise quantitativa de CD4, CD8 e CD20 na DMJ 
  CD4 CD8 CD20 

Caso 
Endo-
misial 

Peri-
misial 

Peri-
vascular 

endomisial 

Peri-
vascular 
perimisial Total 

Endo-
misial 

Peri-
misial 

Peri-
vascular 

endomisial 

Peri-
vascular 
perimisial Total 

Endo-
misial 

Peri-
misial 

Peri-
vascular 

endomisial 

Peri-
vascular 
perimisial Total 

1756 1 3 1 0 5 6 8 0 0 14 6 0 0 0 6 
1767 0 2 0 0 2 0 27 0 0 27 3 0 0 0 3 
1784 15 5 87 265 372 184 0 0 153 337 16 0 6 0 22 
1811 120 49 10 5 184 104 2 0 0 106 5 21 0 48 74 
1878 6 3 2 1 12 3 0 3 0 6 3 0 9 0 12 
1903 134 8 0 0 142 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
1904 0 2 0 2 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 
1915 12 1 0 0 13 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 
1937 110 123 3 3 239 20 3 5 1 29 0 0 0 0 0 
1972 4 6 3 6 19 8 3 1 0 12 0 2 0 2 4 
1980 2 5 1 2 10 44 3 4 1 52 2 0 0 0 2 
1993 9 4 2 1 16 4 17 0 0 21 1 3 2 2 8 
1997 6 0 0 0 6 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 
2033 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
2088 11 0 0 0 11 17 8 2 1 28 3 0 0 29 32 
2106 3 4 0 0 7 4 0 6 0 10 1 0 0 0 1 
2116 73 164 20 36 293 100 49 40 18 207 1 0 0 0 1 
2127 33 27 2 3 65 21 0 10 0 31 0 0 0 0 0 
2135 2 1 0 1 4 9 0 3 3 15 0 0 0 0 0 
2146 3 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2158 10 6 2 1 19 16 8 3 1 28 1 0 1 0 2 
2162 27 23 5 3 58 10 9 0 0 19 1 0 0 0 1 
2165 0 0 0 0 0 18 8 1 36 63 1 0 1 0 2 
2198 0 5 0 0 5 15 10 7 1 33 2 0 2 0 4 
2225 15 6 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2229 33 209 6 45 293 15 50 10 13 88 3 0 9 0 12 
2243 20 11 6 4 41 39 9 16 4 68 4 0 4 0 8 
2255 0 0 0 0 0 20 5 14 4 43 1 10 1 5 17 
2265 0 1 0 0 1 0 8 0 1 9 0 0 0 0 0 

Continua 
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Continuação Anexo 3 
  CD4 CD8 CD20 

Caso 
Endo-
misial 

Peri-
misial 

Peri-
vascular 

endomisial 

Peri-
vascular 
perimisial Total 

Endo-
misial 

Peri-
misial 

Peri-
vascular 

endomisial 

Peri-
vascular 
perimisial Total 

Endo-
misial 

Peri-
misial 

Peri-
vascular 

endomisial 

Peri-
vascular 
perimisial Total 

2283 6 0 0 0 6 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 
2286 4 0 6 0 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
2291 149 18 150 17 334 6 16 1 5 28 1 0 0 0 1 
2362 0 0 0 0 0 36 3 0 0 39 0 0 0 0 0 
2370 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
2395 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 4 0 0 0 4 
2414 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 
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Anexo 4: Análise semi-quantitativa de CD68, MHC-I e II, C5b-9, ICAM-1 e VCAM-1 na DMJ 
 

  CD68 MHC-I MHC- II C5b-9 ICAM-1 VCAM-1 

Caso 
Endo-
misial 

Peri-
misial 

Perivascular 
endomisial 

Perivascula
r perimisial Fibra Fibra 

Vaso 
endo-
misial Capilar 

Vaso 
peri-

misial Fibra 

Vaso 
endo-
misial Capilar 

Vaso 
peri-

misial Fibra 

Vaso 
endo-
misial Capilar 

Vaso 
peri-

misial Fibra 
1756 + - - + - - ++ ++ ++++ - ++ +++ + - - - - - 
1767 - - - + +++ - + + +++ - + ++ ++ - - - - - 
1784 - ++ - ++ ++++ ++++ - - + - - ++ + - - - - - 
1811 +++ + + ++ ++ + + + ++++ + - ++ + - - - - - 
1878 - - - + + - + - ++++ - + ++ ++ - - - - - 
1903 - ++ - + + - - - ++++ - ++ ++ ++ - - - - - 
1904 + ++ - ++ + ++ ++ +++ +++ + - + - - - - + - 
1915 - - - + + - ++ ++ + - + + ++ + + - - - 
1937 + + - + + + - - - - + + + - - + - + 
1972 + + - + ++ - +++ +++ ++++ - - - ++ - - - - - 
1980 + + - + + - - ++ - + ++ +++ ++ - - - - - 
1993 - + - + + - + + - + + + ++ - - - - - 
1997 + + - + + - + - ++++ + + ++ ++ - - - - - 
2033 - + - + + - - - - - ++ +++ + +++ - - - - 
2088 - + - + ++ + ++ ++ +++ + + ++ ++ - - - - - 
2106 - - - + + - - - +++ - + ++ + - - - - - 
2116 + ++ - + ++++ - ++ +++ +++ + + ++ ++ - - - + - 
2127 ++ - - - + + + - + + + + + - - - - + 
2135 - - - + ++ - + + +++ + + ++ ++ - - - + - 
2146 - + - + + - + - ++ + ++ ++ + - - + - - 
2152 - - - - +++ - + - + - + + ++ - - - + - 
2158 - + - + ++ - - +++ + + - + + - - - + - 
2162 + + - + ++++ - ++ + + + + + ++ - - - + - 
2165 + + - + + - + +++ + - ++ +++ ++ - - - - - 
2198 - + - + +++ - + +++ ++ ++ ++ ++ ++ - - - - - 
2225 - + - + ++ - - - - - ++ + + - - - - - 
2229 + + - + ++ + - - - - ++ + - - + - + - 
2243 +++ + - + ++++ - + ++ ++ + + + + - - - - - 
2255 + ++ - ++ ++ - + + ++ + ++ + ++ - - - - - 

Continua 
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Continuação Anexo 4 
  CD68 MHC-I MHC- II C5b-9 ICAM-1 VCAM-1 

Caso 
Endo-
misial 

Peri-
misial 

Perivascular 
endomisial 

Perivascula
r perimisial Fibra Fibra 

Vaso 
endo-
misial Capilar 

Vaso 
peri-

misial Fibra 

Vaso 
endo-
misial Capilar 

Vaso 
peri-

misial Fibra 

Vaso 
endo-
misial Capilar 

Vaso 
peri-

misial Fibra 
2265 - + - + + - + - - - + +++ ++ - - - - - 
2283 - + - + + - - - - - + +++ +++ - - - - - 
2286 + + - + ++ - - - - - - + + - - - - - 
2291 - + + ++ +++ + - - ++++ + - - - - - - - - 
2362 + - - - ++++ - + ++ + ++ + +++ ++ - - - - - 
2370 ++ ++ - ++ + - + + + + + ++ ++ - - - - - 
2395 ++ ++ - ++ + - - - + - + +++ ++ - - - + - 
2414 + ++ - ++ + - ++ - ++ - + ++ + - - - - - 
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Anexo 5: Análise quantitativa de CD4, CD8 e CD20 na DM, PM e distrofia 
 

    CD4 CD8 CD20 
  Caso Endomisial Perimisial Perivascular 

endomisial 
Perivascular 

perimisial 
Endomisial Perimisial Perivascular 

endomisial 
Perivascular 

perimisial 
Endomisial Perimisial Perivascular 

endomisial 
Perivascular 

perimisial 
  1598 11 - - - - - - - 2 - - 45 
  1944 13 - - - - - - - - - - - 
  1948 61 - - - 54 - 5 - 5 - 28 - 
  2091 115 - 2 - 224 - 22 - - - 7 5 

PM 2140 - - - - 33 10 2 - - - - - 
  2213 9 - - - 17 - - - - - - - 
  2222 97 - - - 277 - 6 - 63 - - - 
  2224 17 - 4 3 26 - 6 - 2 - - - 
  1685 92 - 13 - 50 - - 35 1 - - 16 
  1794 3 - - - - - - - - - - - 

DM 2072 5 - - - - - - - - - - - 
  2178 18 - - - 28 - - - - - - - 
  2258 4 - 14 - 185 - 53 - 69 - 13 - 
  1902 - - - - - - - - - - - - 

Distrofia 2081 9 - - - 2 - - - - - - - 
  2123 64 - 14 23 83 - 35 - 8 - - - 
  2228 - - - - - - - - - - - - 
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Anexo 6: Análise semi-quantitativa de CD68, C5b-9, MHC-I e II na DM, PM e distrofia 
 

    CD68 C5b-9 MHC-I MHC-II 
  Caso Endomisial Perimisial Perivascular 

endomisial 
Perivascular 

perimisial 
Endomisial Perimisial Capilar Fibra Fibra Fibra 

  1598 ++ ++ + ++ + ++ - ++  ++++ - 
  1944 + + - + - + - - ++ + 
  1948 ++++ ++ ++ ++ + - - +  ++++ + 
  2091 + + - + - + - - ++++ + 

PM 2140 + + - + + ++ - - - + 
  2213 + ++ - ++ - + - + ++++ + 
  2222 ++ + + + + + - + ++++ + 
  2224 + + - + - - - + + + 
  1685 ++++ ++ ++ ++ + ++ -  ++++ + 
  1794 +++ ++ ++ ++ - + - + ++++ + 

DM 2072 +++ + + - + + - ++ ++ + 
  2178 +++ - - - - + - - ++++ + 
  2258 +++ +++ - +++ + + - + +++ + 
  1902 + - + - - + - - - - 

Distrofia 2081 + ++ - ++ - - - - - - 
  2123 + + + + - ++ - - + - 
  2228 + - - - - - - - - - 
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Anexo 7 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS  

DA 
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Instruções para preenchimento no verso) 

_______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE:........................................................................ .................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    M        F  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO .......................................................................... Nº ................ APTO: ................ 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ........................................ 
CEP:..................................... TELEFONE: DDD (............) ...................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ......................................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :......................SEXO:  M          F    
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ............. APTO: .............. 
BAIRRO:..................................................................... CIDADE: ............................................. 
CEP: ............................... .... TELEFONE: DDD (............)....................................................... 

____________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  

          Expressão de MHC-I e II, C5b9 e fenotipagem das células inflamatórias 

                  em tecido muscular na dermatomiosite juvenil (DMJ) 

 
2. PESQUISADOR:  Profa Dra Suely Kazue Nagahashi Marie 

CARGO/FUNÇÃO: livre-docente 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº ............................... 

UNIDADE DO HCFMUSP: Lim-15  

 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO X RISCO MÍNIMO   RISCO MÉDIO  

RISCO BAIXO  RISCO MAIOR  

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA :       3 anos 
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____________________________________________________________________________________ 

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO: 

1. justificativa e os objetivos da pesquisa ; 2. procedimentos que serão utilizados e  propósitos, 
incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. desconfortos e riscos 
esperados; 4. benefícios que  poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que 
possam ser vantajosos para o indivíduo. 

A criança já foi submetida a uma biópsia muscular para confirmação do diagnóstico de 
dermatomiosite. Durante essa biópsia, um pedaço do músculo foi retirado e parte dele foi 
usado para confirmar o diagnóstico da doença, a outra parte restante ficou estocada e 
congelada. Para entender porque a criança apresenta comprometimento muscular, precisamos 
estudar como isso ocorre dentro do músculo e para isso precisaremos usar o pedaço do 
músculo que ficou congelado. Não haverá qualquer desconforto ou risco para a criança. A 
criança continuará tendo atendimento e tratamento caso não concorde com a utilização desse 
material.  
____________________________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1.  acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 

2.  liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 

3.  salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
4.  disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da 

pesquisa. 
5.  viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 
_______________________________________________________________ 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 

____________________________________________________________________________________ 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
____________________________________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa  
São Paulo,                    de                            de 19        . 
 
 
____________________________________________                              ________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal              assinatura do pesquisador  
                                                                                                                    (carimbo ou nome Legível)  
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