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Resumo 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune caracterizada por inflamação 

sinovial crônica que conduz a uma destruição articular/óssea e associa-se à incapacitação 

progressiva, complicações sistêmicas, morbidade e mortalidade precoce. O processo de 

destruição da articulação observado na artrite reumatoide é mediado por vias intracelulares de 

sinalização, que envolvem fatores de transcrição, tais como o fator nuclear κB, citocinas, 

quimiocinas, fatores de crescimento, ligantes celulares, e moléculas de adesão. A produção 

excessiva de espécies reativas de oxigênio (ERO) pode levar ao aumento da inflamação na 

AR em humanos e animais. O consumo de alimentos com putativos efeitos funcionais em 

humanos e modelos experimentais de AR tem mostrado efeitos benéficos no controle dos 

sintomas O açaí (Euterpe oleracea Mart.), fruto rico em polifenóis, insere-se neste contexto 

pois apresenta alta capacidade antioxidante e propriedades anti-inflamatórias. Assim, o 

objetivo deste estudo foi verificar o efeito do consumo da polpa de açaí sobre marcadores do 

metabolismo oxidativo e inflamatórios de camundongos C57BL/6 portadores de artrite 

induzida por antígeno (mBSA). Camundongos C57BL/6 fêmeas foram divididos em cinco 

grupos experimentais: três grupos (C, AR e AÇT) receberam dieta padrão AIN-93M e outros 

dois (AÇ e AÇP) receberam uma dieta com 2% de açaí, ao longo de 2 semanas. Após este 

período, foi realizada uma imunização na base da cauda dos animais dos grupos AR, AÇP e 

AÇT, com emulsão composta por mBSA+CFA+Mycobactrium tuberculosis. Neste momento, 

o grupo AÇT passou a receber dieta com 2% de açaí. Novamente, após duas semanas, os 

mesmos animais receberam um desafio intra-articular contendo mBSA. Os animais foram 

eutanasiados após 24h desse desafio. Camundongos do grupo AR apresentaram aumento na 

produção de anticorpos anti-mBSA, maior edema de pata e infiltrado inflamatório articular, 

maior peso de órgãos linfoides, aumento do estresse oxidativo e da produção de citocinas pró-

inflamatórias. O consumo de açaí na dieta mostrou efeito protetor sobre a AR, com redução 

na produção de anticorpos, do edema e infiltrado inflamatório, como consequência da 

melhora no balanço oxidante/antioxidante local e modulação na produção de citocinas e 

balanço de células Treg/Th17 de forma sistêmica. Estes resultados mostram a necessidade da 

realização de mais estudos que melhor esclareçam os mecanismos aqui envolvidos, e apontam 

para um possível efeito antioxidante e anti-inflamatório do açaí na AR experimental, 

possibilitando sua utilização como estratégia dietética preventiva e/ou terapêutica para a 

doença. 
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Abstract 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease characterized by synovial 

inflammation leading to joint / bone destruction and associated with progressive disability, 

systemic complacency, morbidity, and early mortality. The process of damage of the joint is 

characterized by changes in the receptor of intracellular mediators, signaling, transcription 

factors, such as nuclear factor κB, cytokines, chemokines, growth factors, cellular ligands, 

and adhesion molecules. Excessive production of reactive oxygen species (ERRO) may lead 

to increased inflammation in RA in humans and animals. Putative functional foods intake has 

shown beneficial effects in humans and experimental models of RA. The açaí (Euterpe 

oleracea Mart.), fruit rich in polyphenols, has been the object of studies over the last few 

years due to its antioxidant capacity and anti-inflammatory properties. Thus, the objective of 

this study was to verify the effect of açaí pulp on the anti-oxidants and inflammatory of the 

C57BL/6 mice bearing antigen-induced arthritis (mBSA). C57BL/6 mice were divided into 5 

experimental groups: three groups (C, RA and ACT) received AIN-93M standard diet and 

another 2 (AÇ and AÇP) received a diet containing 2% of açaí over 2 weeks. An 

immunization was performed in the tail of the animals of the groups AR, AÇP and AÇT, with 

an emulsion composed by mBSA + CFA + Mycobactrium tuberculosis. Then, the ACT group 

started receiving a diet with 2% of açaí. Again, after 2 weeks, the animals breathe an intra-

articular challenge containing mBSA. The RA group mices showed an increased anti-mBSA 

antibody production, increased foot edema and articular contraceptive infiltrate, increased 

lymphoid organ weight, increased oxidative stress, and the production of pro-inflammatory 

cytokines. Dietary açaí consumption has an effect on RA, with a reduction in antibody 

production, edema and inflammatory infiltrate as a consequence of the improvement in the 

local oxidant / antioxidant balance and the modulation in cytokine production and Treg / Th17 

cell balance systemically. The present study shows the need to carry out more studies on the 

mechanisms involved, and point to an anti-oxidative and anti-inflammatory effect of the açaí 

on AR, making possible its use as a preventive and / or therapeutic dietary strategy for the 

disease. 

 

Keywords: Acai; rheumatoid arthritis; oxidative stress; inflammation. 
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“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim 

decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou 

lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, 

que o mais importante é o decidir.” 

Cora Coralina 
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1. Introdução 

 

As doenças autoimunes são consideradas complexas desordens imunológicas, que 

surgem a partir de uma resposta hiperativa do sistema imune contra substâncias e tecidos 

presentes no próprio organismo. Esta resposta é causada por uma falha nos mecanismos 

normais de auto tolerância em células B, células T ou em ambas, resultando em reações de 

autoimunidade contra as células e tecidos do próprio organismo. Isto pode ser restrito a certos 

órgãos ou envolver um tecido particular em locais diferentes (Holmdahl R., 2007; Chiurchiu 

& Maccarrone, 2011).  

A etiologia das doenças autoimunes é multifatorial, mas acredita-se que uma 

combinação entre fatores genéticos e ambientais estão envolvidos, na maioria dos casos, em 

eventos moleculares que dirigirem o desenvolvimento da doença. Ao contrário de outras 

doenças genéticas, as autoimunes não são causadas pela disfunção de um gene específico, mas 

pela disfunção de um complexo grupo de genes. Entre essas doenças, as que apresentam as 

maiores taxas de incidência são o diabetes melitus tipo 1, o lúpus eritematoso sistêmico e a 

artrite reumatoide (AR), as quais ainda não são totalmente elucidadas (Karopka et al., 2006). 

A AR é uma doença crônica inflamatória autoimune, com manifestações articulares e 

sistêmicas, caracterizada principalmente pela presença de sinovite crônica, simétrica e 

erosiva. A doença está associada com incapacitação progressiva, complicações sistêmicas, 

podendo levar à destruição progressiva das estruturas articulares e periarticulares, e morte 

precoce. Estima-se que de 0,5 a 1% da população mundial seja acometida pela doença, sendo 

que a prevalência é maior em mulheres (de 2,5 a 3 vezes maior do que em homens), e o pico 

de incidência ocorre entre a quarta e sexta década de vida. É ainda uma doença com 

significativo impacto social, uma vez que, juntamente com outras doenças que afetam o 

sistema musculoesquelético, está associada ao aumento da morbidade em diferentes regiões 

do mundo. Dentre os principais fatores de risco para a doença estão susceptibilidade genética, 

idade, sexo, tabagismo, agentes infecciosos, fatores hormonais, dieta, entre outros (Lee & 

Weinblatt, 2001).  

Na AR observa-se a produção de resposta inflamatória da membrana sinovial 

secundária à hiperplasia de células sinoviais, fluido excessivo e desenvolvimento de pannus 

na própria membrana sinovial, que é caracterizado como uma porção invasiva de tecido 

fibrovascular e inflamatório que recobre a cartilagem e é a principal estrutura arquiteta da 

degeneração tecidual da articulação. O progresso da doença muitas vezes leva à destruição de 
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cartilagem articular e rigidez das articulações, conhecida como anquilose fibrosa, que é o 

estágio final do processo de destruição articular, onde a calcificação do tecido fibroso termina 

em imobilização total (McInne IB, Schett G, 2011; Joseph A, et al., 2010).   

A ativação de células do mesenquima sinovial, especificamente dos fibroblastos 

sinoviais da AR (FSAR) é mediada por diferentes fatores, entre eles, cascatas de sinalização 

intracelular que resulta na síntese de moléculas de degradação e moléculas pró-inflamatórias. 

Entre as citocinas que aumentam o potencial destrutivo de FSAR, algumas são de interesse. 

TNF-α, IL-1 e IL-17 estão relacionadas com a estimulação de FSAR à produção de enzimas 

que degradam a matriz, como as MMPs (Firestein, 2003). 

O estresse oxidativo desempenha importante papel na patogênese da doença 

autoimune. Porém, ainda não está totalmente claro o papel das espécies reativas de oxigênio 

(ERO) nas diferentes fases da resposta imune. Sabe-se que o aumento na produção de ERO 

está associado a danos em proteínas, lipídeos, ácidos nucleicos e componentes da matriz. 

Consequentemente, tem-se aumento e perpetuação do processo inflamatório, observado tanto 

na AR experimental, quanto humana (Lemarechal et al., 2006; Hitchon & El-Gabalawy , 

2004).  

Entre as alternativas farmacológicas convencionais de tratamento para a AR, estão as 

combinações de anti-inflamatórios não esteroidais, analgésicos, glicocorticoides e drogas anti-

reumáticas modificadoras da doença, que apesar de alta especifidade terapêutica, ainda 

representam alto custo por indivíduo (Monteiro & Zanini, 2008). Dessa forma, tem-se tornado 

importante e necessário o desenvolvimento de alternativas para prevenção e tratamento da 

doença. 

Tem sido demonstrado que componentes dietéticos podem afetar o desfecho clínico 

das doenças reumáticas. Entre esses componentes, os polifenóis têm sido extensivamente 

investigados devido à suas propriedades antioxidante, anti-inflamatória e imunomoduladora, 

apoiados por um grande número de estudos experimentais e epidemiológicos que avaliam os 

benefícios de algumas substâncias fenólicas contra doenças malignas, cardiovasculares, e 

neurodegenerativas (Lambert et al., 2005; Vita, 2005; Scapagnini et al., 2010). 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.), fruto nativo da Amazônia, é tradicionalmente 

consumido como alimento nos estados do Norte do Brasil, ao qual tem sido atribuída uma 

série de propriedades nutricionais e medicinais, atraindo atenção de pesquisadores e 

consumidores, principalmente devido à suas altas concentrações de polifenóis e propriedades 
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antioxidante, anti-aterogênica e anti-inflamatória (Schauss et al., 2006a; Guerra et al., 2011; 

Souza et al., 2010; Xie et al., 2011). 

Assim, com o objetivo de avaliar o suposto papel do açaí na artrite reumatoide, 

avaliamos no presente estudo o impacto preventivo e terapêutico do consumo de uma dieta 

contendo 2% de açaí sobre os parâmetros relacionados ao estado oxidativo e inflamação em 

camundongos portadores de artrite reumatoide induzida por antígeno. 
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 Artrite Reumatoide  

 

A artrite reumatoide (AR) é uma das doenças autoimunes mais prevalentes e apresenta 

características como a presença de inflamação, alterações sistêmicas e caráter crônico. Como 

característica marcante da doença apresenta-se a inflamação nas membranas sinoviais, uma 

estrutura que reveste a parede interna da cápsula fibrosa que envolve a articulação e cuja 

função é produzir o líquido sinovial, que nutre a cartilagem e lubrifica a sua superfície, 

permitindo o movimento normal da articulação, podendo levar a destruição progressiva das 

estruturas articulares e periarticulares, e morte precoce. Estima-se que a prevalência da 

doença na população mundial seja de 0,5 a 1%, sendo que apresenta predomínio maior em 

mulheres (de 2,5 a 3 vezes maior do que em homens), e o pico de incidência ocorre entre a 

quarta e sexta década de vida (Alamanos e Drosos, 2005).  

A AR possui um forte impacto socioeconômico, uma vez que a progressão da doença 

interfere significativamente nas atividades profissionais e cotidianas dos pacientes, que 

desenvolvem restrições para realizar as atividades diárias básicas e profissionais, gerando 

impacto na qualidade de vida e prejuízos individuais e ao sistema de saúde. Juntamente com 

outras doenças, pode afetar o sistema musculoesquelético, associando-se ao aumento da 

morbidade em diferentes regiões do mundo (Kobayashi et al., 2008; Cooper, 2001; Lee & 

Weinblatt, 2001). Em estudo realizado por Costa et al. (2014), foi visto que, no Brasil, entre 

os anos de 2003 e 2006, o Sistema Único de Saúde (SUS) teve um gasto aproximado de 

R$75.000.000,00 com o fornecimento de medicamentos para pacientes com AR, 

desconsiderando os gastos com serviços hospitalares e profissionais de saúde. 

O comprometimento simétrico e bilateral das pequenas e grandes articulações 

periféricas, principalmente das mãos e pés, também caracteriza a AR. Esse comprometimento 

ocorre devido, primeiramente, à intensa inflamação da membrana sinovial, promovendo 

ativação e proliferação das células que as compõe. Isso resulta na formação de um tecido 

originado pelo aumento da espessura da sinóvia inflamada, que é chamado de pannus, que 

promove invasão e destruição da cartilagem e, posteriormente, erosão óssea (Tarner et al., 

2005; Choy e Panay, 2001). O progresso da doença muitas vezes leva à rigidez das 

articulações, conhecida como anquilose fibrosa, que é o estágio final do processo de 

destruição articular, onde a calcificação do tecido fibroso termina em imobilização total 



Silva, C.T. Revisão da literatura 

 

 

 

 

23 

 

(Choy & Panayi, 2001; McInne IB, Schett G, 2011; Joseph A, et al., 2010).  Como 

consequências, ocorrem sérias deformidades e incapacidades funcionais, que podem aparecer 

até o segundo ano de instalação da doença. Também pode haver inflamação difusa no pulmão, 

pericárdio, pleura e lesões nodulares que são mais comuns no tecido subcutâneo (Alamanos & 

Drosos, 2005; Tarner et al., 2005). 

A AR é caracterizada como uma doença complexa e multifatorial, com etiologia da 

ainda não totalmente elucidada. Sabe-se que diferentes fatores estão envolvidos na 

susceptibilidade e fisiopatologia, dentre eles os fatores genéticos, ambientais, alterações 

imunológicas, entre outros (Alamanos e Drosos, 2005). 

Dentre esses fatores, sabe-se que o desenvolvimento da doença ocorre pela perda da 

tolerância a proteínas presentes nas cartilagens. Dessa forma, instala-se um processo 

inflamatório de caráter crônico, que provocará os danos característicos da AR, como 

destruição das cartilagens e espessamento das membranas sinoviais, que estão associados aos 

sintomas clínicos. Diante disso, muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos em humanos e em 

modelos experimentais, a fim de estudar as células envolvidas na inflamação da AR 

(Andriopoulos et al., 1976a; Andriopoulos et al., 1976b). 

Outro fator associado à AR são os genes do sistema de antígenos leucocitários 

humanos (HLA, do inglês Human Leukocyte Antigen), responsáveis pela apresentação de 

antígenos por células B às células T e associados à maior agressividade da doença. O primeiro 

alelo descrito associado à AR foi o HLA-DR4 (Statsny, 1978). Altas frequências desse alelo e 

também do alelo HLA-DR1 em algumas populações, tem sido encontradas em doentes com 

AR (Gough, 1994). 

O Complexo Principal de Histocompatibilidade de classe II (MHC-II) humano é um 

conjunto de genes localizados no cromossomo 6 que codificam as moléculas HLA, as quais 

são altamente polimórficas, mas com uma região conservada (aminoácidos 70 a 74 da cadeia 

DR beta), o epítopo compartilhado. Seus genes estão associados a diversas outras patologias 

autoimunes, como, lúpus eritematoso sistêmico (LES), esclerose múltipla (EM), artrite 

psoriásica (AP), e miastenia grave (MG). Além disso, essas moléculas têm um papel 

fundamental na resposta imune específica para o antígeno, interagindo com o mesmo na 

superfície das células apresentadoras de antígenos, dando origem a um complexo. Este 

complexo liga-se a um receptor na superfície da célula T (TRC) e inicia-se a resposta celular 

contra o antígeno estranho para a célula (Bettencourt et al., 2015; Bértolo et al., 2001; 

Delgado-Veja e Anaya, 2007).  
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A apresentação de antígenos das células B às células T, que ocorre através do MHC-II, 

desencadeia a produção do Fator Reumatóide (FR) e de anticorpos antipeptídeos citrulinados 

(AAPC). O FR é um anticorpo (IgG ou IgM) específico para a região constante das IgGs, 

podendo ser detectado na circulação. A positividade deste fator combinada com a presença do 

alelo HLA-DR4 indica alto risco de evolução da doença (Gough, 1994). O autoanticorpo 

sérico clássico da AR por muito tempo foi o FR, além de ter sido o primeiro componente 

autoimune da artrite descrito e ocorre em cerca de 70% dos pacientes com AR (Chiurchiu & 

Maccarrone, 2011). Atualmente, o teste sérico para AR inclui a detecção de AAPC. Os 

peptídeos citrulinados reconhecidos pelo soro desses pacientes são derivados da queratina, 

fibronectina, fibrinogênio, colágeno e α-enolase, e a presença de AACP é um marcador de 

prognóstico ruim em pacientes com AR (Chatfield et al., 2009). 

 Os fatores ambientais também são de grande importância para o desenvolvimento da 

doença, uma vez que podem agir sinergicamente com os fatores genéticos. Dentre eles, o 

tabagismo tem sido considerado um dos principais, uma vez que atua na modulação do 

sistema imune (George et al., 1997; Shiels et al., 2014). Estudo desenvolvido por Sgiyama et 

al. (2010) mostrou associação significativa entre o tabagismo e AR, apontando que homens e 

mulheres que fumavam ou já fumaram na vida, têm 2 e 1,3 vezes mais chance de risco para a 

doença, respectivamente. 

 Além do tabagismo, a exposição à poeira, solventes orgânicos, fertilizantes, o perfil 

hormonal, paridade, obesidade e etilismo, entre outros, também são indicados como fatores 

ambientais envolvidos no desenvolvimento e/ou progressão da AR (Olsson et al., 2004; 

Hoovestol & Mikuls, 2011; Karlson et al., 2013). 

    

2.1.1 Resposta imunológica da AR 

 

A inflamação das membranas sinoviais é desencadeada pela interação de linfócitos 

específicos com antígenos próprios. Assim, o desenvolvimento da AR pode seguir diferentes 

cascatas imunológicas, em retorno às respostas humorais e celulares, ocasionadas pela 

ativação do sistema do complemento por autoanticorpos contra os componentes da 

cartilagem, que resultam na secreção local e sistêmica de citocinas, as quais exercem grande 

influência na gravidade da artrite humana e experimental (Mcinnes & Schett, 2011; Brand et 

al., 2003).  
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Os linfócitos T desempenham importante papel na patogênese da AR, sendo bem 

caracterizados na AR humana e experimental. Especialmente os T CD4+ desempenham um 

papel essencial no desenvolvimento da inflamação, não só pela especificidade dessas células, 

mas também por serem produtores de citocinas e mediadores inflamatórios (Firestein 2005). 

A ativação dos linfócitos T CD4+ induz sua diferenciação em diferentes populações de T 

auxiliares ou “helper” (Th), cada uma com produção característica de citocinas, as quais 

influenciam fortemente o processo inflamatório e estão envolvidas em vários mecanismos 

patológicos da AR (Mcinnes & Schett 2007; Yamada et al., 2008; Hashimoto et al., 2009; 

Korn et al., 2009). 

Por muito tempo a AR foi considerada uma doença dependente de Th1 (Andersson et 

al., 2008; Chiurchiu & Maccarrone, 2011).  Contudo, ao longo da última década, os linfócitos 

Th17 foram identificadas como subtipos distintos de células CD4+ que são caracterizadas por 

estarem envolvidas na patogênese de doenças autoimunes, e considerados peça chave no 

desenvolvimento da AR (Azizi et al., 2013; Ouyang et al., 2008; Peck & Mellins, 2009). Os 

linfócitos Th1 e Th17 possuem papel central na indução da artrite através da produção de 

IFN-γ/TNF e IL-17, respectivamente, as quais são capazes de induzir um infiltrado 

inflamatório com elevado número de macrófagos e neutrófilos. Com isso, ocorre ativação 

dessas células por linfócitos patogênicos, as quais secretam mais mediadores, mantendo a 

inflamação crônica. Além de INF-γ e IL-17, as células do infiltrado inflamatório também 

produzem TNF, IL-1β, IL-6, IL-7, IL-15, IL-23, TGF-β, dentre outras (McInnes and Schett 

2007).  

Em seres humanos, além da IL-17, as células Th17 induzem, especialmente, a produção 

de IL-1β, IL-6, IL-21 e IL-23, todos os quais são produzidos por macrófagos ativados e 

células dendríticas, na presença de doenças inflamatórias (Acosta-Rodriguez et al., 2007; 

Segura et al., 2013). Estes por sua vez participam do recrutamento das células Th17 ao local 

da inflamação, através da produção de quimiocinas que se ligam ao receptor de quimiocinas 

CCR6, o qual é expresso por diferentes células, como as células dendríticas imaturas, células 

T reguladoras (Treg), células Th22 e Th17. Um aumento da proporção de CCR6 + Th17 foi 

verificado no sangue periférico de pacientes com início de AR e ainda não tratados (Van 

Hamburg et al., 2011). Ainda, estudos mostram a presença de células Th17 tanto nos fluidos 

sinoviais, quanto em membranas sinoviais de pacientes com AR (Paulissen et al., 2015; Van 

Baarsen et al., 2014) e já foi visto que sua crescente presença no fluido sinovial correlaciona-

se com o aumento da atividade e gravidade da doença (Zizzo et al., 2011). 

../../../../Renata/Downloads/Tese%20Carla%2020-07-18.doc#_ENREF_19
../../../../Renata/Downloads/Tese%20Carla%2020-07-18.doc#_ENREF_26
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Diante de sua importância, as citocinas pró-inflamatórias têm sido identificadas como 

potenciais alvos para intervenções terapêuticas na AR, especialmente pelo fato de poderem 

induzir a diferenciação de linfócitos T tanto para o perfil Th1 quanto para o perfil Th17. 

O TNF é uma citocina produzida por linfócitos do tipo Th1, e tem papel chave na AR 

humana e experimental, sendo alvo de diferentes estudos na busca de terapias que buscam 

melhora na manifestação da doença. É responsável por iniciar a cascata de ativação do NF-κB 

e, ao mesmo tempo, atua no estímulo à ativação da NADPH oxidase, o que favorece a 

formação de radicais livres, em especial o ânion superóxido. Dessa forma, estimula a 

produção de citocinas, aumenta a expressão de moléculas de adesão, promove ativação dos 

neutrófilos e atua como cofator para a ativação das células T e na produção de anticorpos, 

revelando seu papel como perpetuador do processo inflamatório da doença (López et al., 

2010; Moynagh, 2005). 

O IFN-γ é uma citocina chave no controle das respostas imunitárias, também 

dependentes de células Th1, com efeito direto sobre a inflamação, através do aumento da 

expressão do complexo MHC de classe II e da ativação de macrófagos na produção de 

mediadores inflamatórios, tais como TNF, ERO e óxido nítrico (NO). Assim como o TNF, 

também está envolvido na ativação da via de sinalização do NF-κB e da NADPH oxidase 

(Firestein, 2005; Droge, 2002). 

A IL-17 está envolvida precocemente na inflamação e no seu desenvolvimento, 

induzindo a liberação de diversos mediadores inflamatórios em fibroblastos, osteoblastos, 

sinoviócitos, condrócitos e macrófagos (Iwakura et al., 2011). Diferentes estudos tem 

evidenciado a presença desta citocina em amostras do liquido sinovial de pacientes com AR, 

além de correlacionarem seus altos níveis com a gravidade da doença (Kotake et al., 1999; Li 

et al., 2013; Metawi et al., 2011). 

Embora muito ainda deve ser esclarecido em relação à patogênese da AR, sabe-se que 

a ativação da via de sinalização do fator de transcrição nuclear κB (NFκB) tem um papel 

central na inflamação, através da regulação de genes que codificam mediadores inflamatórios, 

como as citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, iNOS, entre outros. Estudos têm 

demonstrado que o NFκB é altamente ativo na membrana sinovial de pacientes com AR e 

desempenha papel central em vias intracelulares, incluindo vias de ativação mediada por 

citocinas, fornecendo uma ligação entre inflamação sinovial, hiperplasia e degeneração da 

matriz. Em sua forma inativa, o NF-κB é encontrado no citoplasma das células, ligado ao 

inibidor Kb (IkB). Citocinas pró-inflamatórias, espécies reativas de oxigênio (ERO) e de 
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nitrogênio (ERN) podem levar à ativação de proteínas quinases, como a IKK ou MAPK, as 

quais possibilitam a translocação do NFκB para dentro do núcleo, onde irá interagir com a 

região promotora do DNA, levando à transcrição de diversos mediadores inflamatórios. O 

receptor ativador de NFκB (RANK), membro da família dos receptores de TNF, é regulado 

por sinalização dependente de NFκB e parece ser uma das moléculas efetoras mais 

importantes na destruição da articulação. A ativação do ligante de RANK (RANKL), 

produzido por osteoblastos, células T ativadas e células sinoviais, medeia diretamente a 

osteoclastogênese, a partir da diferenciação dos precursores de osteoclastos em osteoclastos 

maduros, com a posterior degradação óssea causada por estas células (Sato et al., 2006; Walsh 

et al., 2004; Herman et al., 2008). 

A ativação de fibroblastos sinoviais e condrócitos é mediada por diferentes fatores, 

entre eles as citocinas TNF, IL-1 e IL-17. Essa ativação induz a produção de 

metaloproteinases de matriz (MMPs), além de outras enzimas produzidas pelas próprias 

células sinoviais e pelos condrócitos, responsáveis pela degradação da matriz cartilaginosa, 

decorrentes do pannus. Também no pannus sinovial da articulação afetada encontram-se em 

grande quantidade os osteoclastos, células multinucleadas, que medeiam o desequilíbrio entre 

a reabsorção e formação óssea, com predomínio da reabsorção, favorecendo as erosões 

ósseas, processo irreversível na AR (Sato et al., 2006; Walsh et al., 2004; Herman et al., 

2008). 

 A osteoclastogênese pode ser estimulada ainda por citocinas pró-inflamatórias, como 

TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-17 e, dentre estas citocinas, o TNF-α destaca-se como o mais potente 

estimulador da diferenciação dos osteoclastos (Walsh et al., 2004). Por outro lado, a 

osteoclastogênese pode ser inibida por citocinas anti-inflamatórias, como TGF-β e IL-4 (Sato 

et al., 2006).  

O processo de angiogênese tem fundamental importância na proliferação da 

inflamação sinovial e formação do pannus, uma vez que a formação de novos vasos 

sanguíneos acompanha a hipertrofia sinovial e permite a entrada de células inflamatórias no 

interior da articulação (Walsh et al., 2004).  

O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é uma proteína sinalizadora 

produzida por linfócitos T, macrófagos, entre outras células, e é fundamental no processo de 

angiogênese, uma vez que regula a formação de novos vasos, a partir das células endoteliais 

(Tracey et al., 2007). O VEGF também é capaz de induzir alterações inflamatórias, o que 

pode ser visto na inflamação crônica, envolvendo acúmulo de leucócitos, deposição de 
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colágeno, e remodelação de vasos sanguíneos (Kamoun et al., 2008). Essa proteína pode 

representar um importante componente inflamatório em diferentes doenças, inclusive a AR, 

na qual já se sabe que seus níveis séricos estão associados com a duração e gravidade da 

doença (Shibuya et al., 2011; Ozgonenel et al., 2010). 

As células endoteliais sintetizam e expressam em sua membrana, quando ativadas, 

diferentes moléculas de adesão, que são responsáveis pela comunicação entre as células e os 

componentes da matriz extracelular, o que é fundamental para que haja adesão de leucócitos 

na parede vascular. Dessa forma, algumas citocinas, como IL-1 e TNF-α, estimulam o 

endotélio a expressar moléculas de adesão. Dentre estas, as mais relevantes no processo 

inflamatório da AR são a molécula de adesão da célula vascular – 1 (VCAM-1), que também 

é expressa nas células do revestimento sinovial, e a molécula de adesão intracelular – 1 

(ICAM-1), expressa nos linfócitos e fibroblastos (Kukar et al., 2009). Na figura 1 pode-se 

observar as principais vias envolvidas na inflamação e destruição da articulação. 

 

 

Figura 1. Vias envolvidas na inflamação e destruição da articulação. Os cinco fatores chave de sinalização e 

proliferação intracelular, adesão, inflamação, angiogênese e degradação da matriz são ligados por várias células 

efetoras inflamatórias, tais como o fator de necrose tumoral, interleucina-1 e interleucina-6, e enzimas que 

degradam a matriz, incluindo as metaloproteinases da matriz e, finalmente, resultando em um círculo vicioso. IL: 

interleucina; MMPs: metaloproteinases de matriz; TNF: fator de necrose tumoral. Adaptado de Müller-Ladner et 

al., 2005. Mechanisms of disease: the molecular and cellular basis of joint destruction in rheumatoid arthritis. 

Nat Clin Pract Rheumatol p. 104. 
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 2.1.2 Linfócitos T reguladores na AR 

 

Como já mencionado anteriormente, a doença autoimune é desencadeada por uma falha 

nos mecanismos relacionados com a manutenção da tolerância imunológica. Mas, o que ainda 

não se sabe completamente é se a tolerância depende da ausência de células auto reativas ou da 

supressão dessas células por células supressoras (Sinha et al., 1990; Noack & Miossec, 2014).  

Sabe-se que a supressão das respostas imunes é obtida devido à atuação de linfócitos T 

reguladores (Tregs), responsáveis por modular negativamente a resposta imune pró-inflamatória, 

desempenhando papel central na manutenção da homeostase imunológica em diferentes 

circunstâncias. Essas células apresentam potencial terapêutico que vem sendo cada vez mais 

estudado no tratamento experimental de autoimunidades, transplantes e alergias (Noack & 

Miossec, 2014; Di Ianni et al., 2011). Quando ativadas, as Tregs exercem seu papel 

imunossupressor por contato célula-célula e/ou de fatores como TGF-β e IL-10, propiciando a 

secreção de citocinas anti-inflamatórias (Sakaguchi et al., 2008). 

Os linfócitos T CD4+CD25+ são os que possuem função regulatória e já foram 

identificados em humanos. O caráter modulador dessas células foi confirmado após observações 

que mostraram que forkhead box p3 (Foxp3), um membro da família de fatores de transcrição 

forkhead, tem expressão seletiva nas mesmas. Dentre os fatores de transcrição que induzem a 

diferenciação de linfócitos T em Treg, o Foxp3 é o principal. Sendo assim, a função supressora 

das Treg é mediada pela expressão desse fator, necessário para modular a expressão de genes que 

também codificam mediadores imunossupressores (Faria & Weiner, 2006; Rudensky, 2011). 

Os linfócitos Treg CD4+CD25+Foxp3+ são uma população que pode ser dividida em dois 

diferentes grupos: Treg naturais e Treg adaptativos. As primeiras são mais expressivas, 

representando mais de 10% de todos os T CD4+ circulantes. As suas características genéticas e 

fenotípicas são expressas durante sua maturação, no timo. Já as células Treg adaptativas, são as 

células T com características normais e que passam a desenvolver fenótipo regulador quando 

induzidas por IL-2 e TGF- β, perifericamente (Bacchetta et al., 2007; Yagi et al., 2004; 

Sakaguchi, 2005) 

As células CD4+CD25+ possuem uma série de marcadores de ativação, como o CTLA-4, 

CD134 e CD62L, que não são exclusivos desses tipos de células, podendo estar presentes 

também em outras (Bacchetta et al., 2007; Gupta et al., 2008). O principal marcador para essas 

células, considerado o mais exclusivo para marcação intracelular das mesmas, é o Foxp3. Apesar 
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de necessário para a atividade supressora nas células Treg, a expressão de Foxp3 é mais estável 

naquelas de caráter natural (Hori et al., 2003; Yagi et al., 2004). 

O balanço entre populações de células regulatórias e células efetoras pró-inflamatórias, 

como as Th1 e Th17, tem sido visto como importante fator para o desenvolvimento e a 

persistência da AR (Noack & Miossec, 2014). Sabe-se que linfócitos com fenótipo 

CD4+CD25+Foxp3+ possuem habilidade em produzir altos níveis de citocinas 

imunossupressoras, como a IL-10 e o TGF- β, podendo, então, suprimir a atuação da imunidade 

celular em enfermidades mediadas por Th1 e Th17 (Roncarolo et al., 2001; Nistala et al., 2008). 

Assim, alguns estudos têm sido realizados com o intuito de estabelecer estratégias que reforcem 

a função supressora e/ou a indução de linfócitos Treg como alvo terapêutico para AR. 

 

2.2 Artrite em modelos animais 

 

O uso de modelos animais confiáveis e preditivos para fornecer maior discernimento 

sobre os mecanismos fisiopatológicos precoces da AR e validar novos tratamentos 

terapêuticos e profiláticos, é de grande importância. 

Há numerosos modelos animais para AR, cada um representando um subtipo da doença, 

e vários têm sido utilizados com sucesso para a descoberta de alvos e avaliação de compostos 

para novas abordagens terapêuticas. Enquanto não há nenhum modelo universal, devido à 

heterogeneidade molecular e manifestação clínica complexa da AR, subconjuntos da doença 

são representados em vários modelos complementares. Cada modelo permite a modulação de 

uma via fisiopatológica particular, oferecendo assim a possibilidade de investigar sua 

contribuição específica ao desenvolvimento da doença (Kollias et al., 2011). 

O primeiro modelo experimental de artrite foi estabelecido em ratos da linhagem Lewis, 

que foram imunizados com fragmentos da parede celular de micobactéria suspensos em óleo 

mineral (Pearson, 1956). Embora se tenha visto que os componentes bacterianos e do óleo são 

artritogênicos, um segundo modelo foi desenvolvido em ratos com pristano (o componente 

artritogênico descoberto em óleo mineral), que imita critérios de AR, incluindo uma recaída 

crônica no curso da doença (Wooley et al., 1989). Esse modelo ficou conhecido como artrite 

induzida por adjuvante (AA). 

Outros modelos de AA foram desenvolvidos, em ratos e também em camundongos. E, 

ainda, há os modelos de artrite induzida por antígenos (AIA), os quais também utilizam 

adjuvantes, como o adjuvante completo de Freund (CFA). Estes últimos são mais descritos 
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em camundongos e podem ter linhagens relevantes na maioria dos protocolos. São exemplos 

de antígenos comumente usados a albumina sérica metilada (mBSA), descrita por Van Den 

Berg et al. (1984), caracterizando uma inflamação articular imunomediada (dependente de 

células T), com grandes semelhanças com a AR em humanos, boa reprodutibilidade da 

duração e curso da inflamação e incidência próxima de 100%; e o colágeno tipo II, modelo 

mais utilizado atualmente, conhecido por artrite induzida por colágeno do tipo II (CIA), 

podendo ser induzida em ratos (Wistar, Sprague-Dawley e Wistar-Lewis) e camundongos 

(DBA/1J) (Trenthan; Townes; Kang, 1977). A CIA leva a artrite experimental autoimune, 

com inflamação sinovial, destruição óssea e da cartilagem, semelhante à AR em humanos 

(Bendele, 2001).  

O modelo de AIA é dependente de células T, apresentando características como 

hiperplasia sinovial, infiltração de células inflamatórias, neoangiogênese, pannus e destruição 

da cartilagem. A mBSA costuma ser o antígeno de escolha, pelo fato de ser uma molécula 

catiônica, atraída pela cartilagem, que é negativamente carregada e, assim, fica retida na 

articulação (Van Den Berg et al., 1984). 

O protocolo experimental geralmente é efetuado com uma imunização na base da cauda 

dos animais, com uma emulsão composta por mBSA, CFA e Mycobacterium tuberculosis. A 

função do CFA é apresentar continuamente o antígeno para o sistema imunológico, sendo 

assim possível uma resposta imune forte e persistente. O Mycobacterium tuberculosis, por sua 

vez, atrai macrófagos para o local da lesão. Nesse modelo, imunizações de reforço podem ser 

efetuadas dentro de 7 a 14 dias, seguidas de uma injeção intra-articular do antígeno, no 21º 

dia. Como alternativa, outros modelos utilizam apenas a injeção intra-articular após 14 dias da 

primeira imunização. O desafio intra-articular é essencial para a migração de neutrófilos, que 

se inicia em 6 horas, com pico em 24 horas (Grespan et al., 2008). Essa infiltração celular é 

acompanhada de produção acentuada de citocinas pró-inflamatórias como IL-1β, IL-6, INF-γ, 

TNF e IL-17. Nesse mesmo modelo, a fase tardia é definida após sete dias do desafio intra-

articular, quando já se apresentam características de doença crônica, tais como infiltração de 

células mononucleares, fibrose, hiperplasia sinovial, destruição da cartilagem e óssea 

(Schaible et al., 2010; Ebbinghaus et al., 2012).  

Vários modelos adicionais para a AR também têm sido desenvolvidos, incluindo 

modelos transgênicos. Semelhante ao modelo mais antigo de artrite adjuvante, estes modelos 

geneticamente alterados exibem respostas imunes adaptativas sem qualquer reconhecimento 

específico de antígenos, desafiando a ideia de que o reconhecimento de auto antígenos 
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expressos nas articulações é necessário para a indução de AR. Vários destes modelos só 

recentemente foram desenvolvidos e mais estudos são aguardados para determinar sua relação 

aos subconjuntos de doença em humanos (Van Den Berg, 2009; Kollias et al., 2011). 

 Como pode-se observar, os aspectos fisiopatológicos de cada modelo variam bastante, 

e tal variedade é adequada à complexidade da AR e seus diferentes quadros clínicos. Assim, a 

escolha do modelo a ser utilizado precisa ser adequada à necessidade experimental. 

 

2.3 Estresse oxidativo na AR 

 

Outros mediadores da resposta inflamatória parecem estar envolvidos na patogênese 

da AR. Está se tornando claro que as ERO desempenham um papel na auto-imunidade. No 

entanto, o seu exato papel nas diferentes fases da resposta imune é ainda desconhecido 

(Chiurchiù V & Maccarrone, 2011).  

O estresse oxidativo ocorre quando a produção de radicais oxidantes excede a 

capacidade antioxidante local, ou seja, quando há desequilíbrio na produção de radicais livres 

em relação à capacidade antioxidante do organismo, resultando no acúmulo destes radicais, o 

que pode implicar em diversos processos patogênicos, incluindo doenças crônicas como 

câncer, aterosclerose e doenças inflamatórias (Valkoet al., 2007; Barbosa et al., 2010). 

Radicais livres são átomos, grupos de átomos ou moléculas que possuem elétrons 

livres não pareados, o que implica em instabilidade e reatividade aumentada destes radicais 

(KUSS, 2005). Os radicais livres derivados de oxigênio são encontrados em todos os sistemas 

biológicos e representam as mais importantes espécies reativas geradas em seres vivos. A 

denominação conhecida por “espécies reativas de oxigênio (ERO)” é uma classe formada não 

somente por radicais de oxigênio, como por exemplo, o radical hidroxil (OH•), peroxinitrito 

(ONOO•) e superóxido (O••), mas também por outras espécies, como peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e radical oxido nítrico (NO) (Lobo  et al, 2010). 

ERO são produzidas espontaneamente durante a transferência de elétrons da 

fosforilação oxidativa (Chinopoulos; Adam-Vizi, 2006).  Com a produção excessiva de ERO, 

que são liberados no meio extracelular, pode haver danos em proteínas, lipídeos, ácidos 

nucléicos e componentes da matriz. Isto pode resultar em aumento da inflamação, 

amplificação da proliferação linfocitária e ativação imunitária contra neo epítopos na 

articulação, tanto na AR experimental, quanto humana (Lemarechal  et al., 2006; Hitchon & 

El-Gabalawy, 2004). A atividade de linfócitos T é influenciada significativamente pela 

alteração do equilíbrio redox, especialmente quando expostos a ERO (Jones, 2006). 
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As células fagocíticas, tais como macrófagos e neutrófilos, são ativadas em condições 

oxidantes. Esta ativação é mediada pela adenina nicotinamida dinucleótido fosfato oxidase 

(NADPH) e resulta em aumento do consumo de oxigênio e consequente produção do ânion 

superóxido (Droge, 2002). A ativação da NADPH-oxidase pode ser induzida por 

lipopolissacárides, lipoproteínas e citocinas, tais como o IFN-γ, IL-1β e TNF-α (Hitchon & 

El-Gabalawy, 2004; Droge, 2002; Curi, 2007).  

Por outro lado, a produção de ERO é parte integrante do metabolismo e está presente 

em condições normais, como em processos fisiológicos envolvidos na produção de energia, 

regulação do crescimento celular, fagocitose, sinalização intracelular e síntese de substâncias 

importantes, tais como hormônios e enzimas. Para contrabalançar essa produção e seus 

potenciais efeitos negativos, o organismo dispõe de um sistema antioxidante (Cavalcante; 

Bruin, 2009). 

Vários processos protegem nosso organismo dos danos causados pelo excesso de 

ERO, como o sistema antioxidante enzimático, incluindo a ação de enzimas antioxidantes 

como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), e glutationa peroxidase (GPx), as quais 

removem as ERO (Vasiljevic et al., 2015) e o sistema antioxidante não enzimático, que 

abrange, especialmente, os antioxidantes de origem dietética como: ácido ascórbico   

(vitamina   C),   α   tocoferol   (vitamina   E),   tióis,   bilirrubina, carotenóides   e flavonóides 

(Maritim et al., 2003; Yeh et al., 2009; Barbosa et al., 2010). 

No sistema enzimático, a SOD, induzida pelo estresse oxidativo, converte o ânion 

superóxido (O••) em peróxido de hidrogênio (H2O2). A CAT, por sua vez, catalisa a redução 

do H2O2 em água (H2O) e oxigênio (O2). A glutationa peroxidase (GPx) dependente de 

selênio, catalisa a redução do H2O2 e peróxidos orgânicos para seus correspondentes álcoois 

através da oxidação da glutationa reduzida (GSH) a glutationa oxidada (GSSH) (ARTIGO). 

Estudos têm mostrado aumento na atividade de enzimas oxidantes juntamente com a 

diminuição de enzimas antioxidantes, em soro e fluidos sinoviais de pacientes portadores de 

AR (Grootveld et al., 1991; Taysi et al., 2002; Dai et al., 2000). Ainda, há evidência de dano 

oxidativo na cartilagem, colágeno extracelular e no DNA (Bashir et al., 1993). Os radicais 

livres também têm sido considerados como mediadores de danos nos tecidos na AR, em 

conjunto com as citocinas pró-inflamatórias. O papel de ERO, em particular do ânion 

superóxido, na degradação da cartilagem e óssea não é inesperado. A cartilagem é a única 

proteína fragmentada por este radical, e SOD inibe esta degradação fortemente. Além disso, o 

ânion superóxido é produzido por osteoclastos durante a reabsorção óssea (Henrotin et al., 
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2003). Já foi visto que a produção excessiva de ERO pode acelerar os danos na articulação e a 

ativação dos osteoclastos para reabsorção óssea. Estes efeitos são amplificados na presença de 

citocinas, tais como IL-1β (Garrett et al., 1990; Goldring et al., 2002; Miossec, 2004) (Figura 

2). 

 

 

 

Figura 2. Visão geral da sinalização de células T e estresse oxidativo. Adaptado de Fillipin et al., 2008. Redox 

signalling and the inflammatory response in rheumatoid arthritis. Clin Exp Immunol p. 417. 

 

Os antioxidantes têm a capacidade de interceptar os radicais livres gerados pelo 

metabolismo celular ou por fontes exógenas, impedindo que ocorra ataque sobre lipídeos, 

proteínas e às bases do DNA, evitando a formação de lesões e perda da integridade celular. 

Em especial, os antioxidantes obtidos da dieta são extremamente importantes na intercepção 

dos radicais livres formados (Bianchi; Antunes, 1999). 

Estudo epidemiológico mostrou que indivíduos com AR, previamente saudáveis 

possuem baixos níveis circulantes de antioxidantes, o que sugere um papel patogênico do 

aumento o estresse oxidativo no desenvolvimento da AR (Cerhan et al., 2003). Outro estudo 

mostrou que pacientes com AR possuem níveis séricos mais baixos de uma variedade de 

compostos antioxidantes, incluindo vitamina E, vitamina C, betacaroteno, selênio e zinco, em 

comparação com indivíduos sadios (Hagfors et al., 2003), porém, não é claro se estas 

associações são resultado da doença ou de seu tratamento. Em dois estudos de caso-controle 

utilizando soro obtidos antes do diagnóstico da AR, o selênio, o alfatocoferol, betacaroteno e 

um índice geral antioxidante foram associados inversamente com o desenvolvimento posterior 

de AR (Comstock et al., 1997). Outro estudo de caso-controle avaliou o consumo alimentar 

utilizando um questionário de frequência alimentar e observaram que houve uma fraca 

associação inversa entre a ingestão de vitamina C e AR (Shapiro et al., 1997). 
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Estudos realizados em modelos de indução de AR em animais também têm apontado 

para o papel de ERO na patogênese da AR. De Bandt e colaboradores (2002) observaram que 

a administração de vitamina E impediu a destruição articular em modelo animal de AR, 

porém a vitamina E não alterou os componentes inflamatórios de doença, como o TNF-α ou o 

estado oxidativo dos animais (De Bandt et al., 2002). 

Foi observado em modelos de ratos e camundongos com membros polimórficos do 

complexo Nox p47phox que células T desempenham um papel essencial na indução de artrite, 

e indicam um importante papel de ERO na sua ativação. No entanto, as células T produzem 

pouco ou quase nada ERO Nox-dependente. Portanto, é mais provável que o complexo Nox 

p47phox seja influenciado pela produção de ERO por outras células, como as células 

apresentadoras de antígenos, incluindo as células dendríticas, macrófagos, e células B (St. 

Clair et al., 2004). 

O estresse oxidativo tem sido visto como importante papel na patogênese da doença 

autoimune, através da promoção da inflamação, indução de morte celular por apoptose e 

quebra da tolerância imunológica (Rose et al., 1993; Chiurchiù V & Maccarrone, 2011). 

Estudos têm sido voltados para melhor elucidar a relação entre células T e estresse 

oxidativo em pacientes com AR. Outra linha de investigação está voltada para a possibilidade 

de ERO afetarem a composição da membrana das células T, a partir da alteração da 

organização de proteínas membranares e intracelulares, afetando suas respostas (Geldermanet 

al., 2007). Remans e colaboradores (2006) mostraram que em pacientes com AR os níveis 

intracelulares de ERO em células T do fluido sinovial são mais elevados do que nas mesmas 

células isoladas do sangue periférico dos mesmos pacientes. Ainda, verificou-se que os níveis 

de glutationa reduzida (GSH) intracelular em células T do fluido celular estavam diminuídos, 

enquanto os níveis de tiorredoxina aumentaram. Tais resultados corroboram com dados 

anteriores, que mostraram que a depleção intracelular de GSH modificou a resposta Th2, com 

aumento da produção de interleucina 4 (IL-4) e inibição de interferon gama (IFN-γ) e 

liberação de interleucina 12 (IL-12) (Remans et al., 2006; Peterson et al., 1998). 

 Em pacientes portadores de AR o equilíbrio redox é deslocado para a oxidação e os 

níveis de antioxidantes são significativamente menores do que em pacientes saudáveis. Dessa 

forma, o controle do equilíbrio redox pode uma estratégica terapêutica de sucesso para o 

combate à AR (Gelderman et al., 2007).  

Um estudo com pacientes portadores de AR e lúpus eritematoso sistêmico observou 

aumento nos marcadores do estresse oxidativo, malondialdeído e glutationa. Esse aumento foi 
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mais expressivo nos pacientes com AR e apresentou correlação positiva com a atividade da 

doença (Hassan et al., 2011).  

 As terapias biológicas têm melhorado o tratamento de doenças inflamatórias crônicas 

tais como a AR. No entanto, estas drogas são eficazes em uma parcela dos pacientes e têm 

outras limitações como o alto custo, o requisito para a administração parentérica e efeitos 

colaterais importantes. Dessa forma, novas estratégias terapêuticas estão sob investigação 

(Rosillo et al., 2014). 

 

2.4 Terapias medicamentosas na AR 

 

Os medicamentos que são utilizados no tratamento da AR possuem efeitos 

direcionados à remissão da doença, levando à diminuição dos efeitos da autoimunidade, 

minimizando a inflamação articular e suas consequências, como a deterioração funcional, dor, 

com foco para a qualidade de vida dos pacientes (Scott et al., 2010; Albers et al., 2001). 

Os fármacos utilizados são os antiinflamatórios não esteroides (AINEs), os 

glicocorticoides, as drogas antirreumáticos modificadores da doença (no inglês, Disease 

Modifying Anti-rheumatoid Drugs - DMARD) e terapia alvo com imunobiológicos (Singh et 

al., 2012).  

O medicamento considerado padrão-ouro no tratamento da doença é o metotrexato, 

que vem substituindo as AINEs como primeira linha de tratamento. O metotrexato é uma 

DMARD e seu mecanismo ainda não é totalmente elucidado, mas age na redução do inchaço 

e dor articular e também diminui marcadores de fase aguda da doença, limitando o dano 

progressivo e melhorando a capacidade funcional. Infelizmente, apresenta alguns efeitos 

adversos como náuseas, hepatotoxicidade e doenças pulmonares intersticiais (O’Shea et al., 

2013; Scott et al., 2010). 

Dessa forma, o paciente com AR necessita de acompanhamento contínuo para 

avaliação dos resultados e realização de intervenções, quando necessárias. Além disso, deve 

ser amparado por uma equipe multidisciplinar, imprescindível para a avaliação correta dos 

diferentes problemas ocasionados pela doença sobre diferentes aspectos da vida do paciente. 

(Adams et al., 2004; Sands e Goodacre, 2013; Almeida et al., 2015). 

Com os avanços na compreensão da fisiopatogênese da AR, o papel das citocinas pró-

inflamatórias, juntamente com o envolvimento de diferentes células e moléculas no 

desenvolvimento da doença, novas terapias vêm sendo estudadas nos últimos anos. Dentre 
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estas, destacam-se os agentes biológicos, como inibidores de TNF, IL-6, de células B e T 

(Smolen & Steiner, 2003).  

Com isso, considerando que a AR é uma doença crônica, com potencial de dano ósseo 

e cartilaginoso irreversíveis, que as terapias medicamentosas atuais acarretam altos custos 

tanto para o indivíduo acometido quanto para a sociedade e causam efeitos colaterais 

indesejáveis, a investigação de abordagens que possam amenizar estes efeitos deve ser 

enfatizada. Observa-se, assim, uma oportunidade de novos estudos serem iniciados. 

 

2.5 Compostos naturais como possíveis alvos terapêuticos para AR 

 

Há alguns anos, muita atenção tem sido voltada para os derivados polifenólicos 

(flavonóides, antocianinas, taninos, ácidos fenólicos e cumarinas, entre outros) produzidos no 

metabolismo secundário de plantas, como agentes antioxidantes de origem alimentar. Os 

polifenóis são micronutrientes abundantes em nossa dieta e são constituintes de frutas, 

verduras, legumes e bebidas, tais como café, chá, ou vinho. São compostos antioxidantes, 

cujos efeitos antioxidantes e antiinflamatórios têm despertado crescente interesse e 

investigação nos últimos anos, apoiados por um grande número de estudos experimentais e 

epidemiológicos sobre os efeitos benéficos de algumas substâncias fenólicas contra câncer, 

doenças cardiovasculares, e doenças neurodegenerativas (Lambert et al., 2005; Vita, 2005; 

Scapagnini et al., 2010) 

Estes compostos podem exercer seus efeitos antioxidantes de maneira direta removendo 

radicais livres e impedindo sua reação com outras moléculas ou através da modulação da 

atividade de enzimas do sistema redox. In vitro, os polifenóis são capazes de diminuir a 

expressão de p22phox e p67phox em células endoteliais (Ying et al., 2003; Xu et al., 2004). 

Em modelos animais, previnem a expressão de p22phox e p47phox induzida por angiotensina 

II ou acetato de corticosterona associada à hipertensão (Sarr et al., 2006; Jiménez, et al., 

2007). 

Com o objetivo de avaliar os possíveis efeitos da administração de um extrato de chá 

verde, rico em polifenóis, especialmente as catequinas, no estado oxidativo do fígado e do 

cérebro de ratos com artrite induzida por adjuvante (CFA, Mycobacterium tuberculosis e óleo 

mineral), foi realizado um estudo no qual foram administradas doses diárias de 250 mg/kg 

durante 23 dias. Este tratamento produziu diminuições significativas do dano a proteínas e 

lipídeos no fígado, cérebro e plasma. Ainda, houve diminuição de ERO nos mesmos tecidos e 
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plasma e a capacidade antioxidante do plasma foi aumentada. Os níveis de GSH, no fígado e 

cérebro, e do grupo sulfidrila no plasma, também foram normalizados no grupo com AR e 

suplementado com o extrato (Gonçalves et al., 2015). 

Em pacientes com AR, foi observado que o consumo de óleo de peixe concentrado 

(grupo 1) e óleo de peixe concentrado combinado com óleo de prímula (grupo 2), além do 

tratamento reumatológico regular, ao longo de 3 meses, provocou aumento nos níveis de 

TBARS, NO2
-
 e GSH e diminuição de H2O2 em eritrócitos, no grupo 1 e aumento nos níveis 

de TBARS, NO2
-
 e SOD em eritrócitos, no grupo 2. Estes resultados indicam que a ingestão 

de óleos ricos em ácido graxo ômega 3 tem importância na atenuação da inflamação, 

atividade da doença, e biomarcadores de estresse oxidativo, através de uma maior atividade de 

enzimas antioxidantes (Vasiljevic et al., 2016). 

Um estudo recente avaliou os efeitos anti-inflamatórios do extrato de polifenóis do 

azeite de oliva extra virgem em duas doses distintas (100 mg ou 200 mg/kg/dia), em um 

modelo de AR induzida por colágeno em camundongos DBA-1/J. Observou-se que o 

consumo do extrato de polifenóis do azeite de oliva extra virgem a partir do 29º dia após a 

indução da AR provocou diminuição na expressão de mRNA de IL-1β, TNF-α, IL-6 e COX-2 

em ambos os grupos e diminuição na expressão proteica de p65, uma subunidade do NFκB, 

no grupo que consumiu 200 mg/kg/dia do extrato, sugerindo que componentes naturais da 

dieta possam ser utilizados no desenvolvimento de produtos terapêuticos para doenças 

artríticas (Rosillo et al., 2014). 

Mossalay e colaboradores (2013) avaliaram o efeito da suplementação da mistura de 

polifenóis da uva e própolis sobre escores clínicos da AR em modelo experimental com ratas. 

A indução da AR foi feita por Mycobacterium butyricum, em duas doses. A partir do primeiro 

dia, os animais receberam cinco doses dos extratos (250 mg/kg), a cada dois dias. Foi 

observada redução da intensidade da caquexia e melhora dos resultados terapêuticos. 

Outro estudo investigou o efeito anti-inflamatório e pró-apoptótico do ácido gálico 

(AG), ácido polifenólico natural presente em uvas, vinhos, folhas de chá, açaí, entre outros, 

sobre FSAR isolados de cinco pacientes com AR. Concentrações de 0,1 e 1,0 µM de AG 

foram utilizadas e em ambas as concentrações foi observado aumento da caspase 3 e redução 

da expressão de mRNA de IL-1, IL-6, CCL-2, CCL-7, COX-2 e MMP-9 sugerindo efeito pró-

apoptótico e antiinflamatório do AG para os FSAR. Ainda, a concentração de 1,0 µM de AG 

provocou diminuição de Bcl-2 e pAkt (proteínas antiapoptóticas) e aumento de p53 e Bax 



Silva, C.T. Revisão da literatura 

 

 

 

 

39 

 

(proteínas pró apoptóticas), concluindo a indução da apoptose pela regulação de proteínas anti 

e pró apoptóticas. 

Nesse contexto, o açaí, fruto de uma palmeira denominada açaizeiro ou Euterpe 

oleracea Mart., uma espécie nativa da Amazônia (Figura 3), tem atraído atenção de 

pesquisadores e consumidores. Sua polpa é tradicionalmente consumida como alimento nos 

estados do Norte do Brasil, ao qual tem sido atribuída uma série de propriedades nutricionais 

e medicinais, incluindo atividade antidiarreica. Apesar de o fruto ser amplamente consumido 

e uma das principais motivações para seu consumo seja o efeito positivo sobre a saúde, só 

recentemente tais efeitos têm sido comprovados cientificamente. Chama a atenção as altas 

concentrações de polifenóis antioxidantes, primariamente as antocianinas, pigmentos naturais, 

pertencentes à família dos flavonóides que são responsáveis pela coloração do açaí, 

proporcionando-lhe um excelente potencial como alimento funcional (Lichtenthaler et al., 

2005; Hassimotto et al., 2005). Pesquisadores têm observado que o açaí apresenta efeito 

antioxidante (Del Pozo-Insfran et al., 2004), propriedades anti-inflamatórias (Matheus et al., 

2006) e efeitos antiproliferativo e pro-apoptótico (Del Pozo-Insfran et al., 2006). 

 

Figura 3. Açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.).  

FONTE: www. http://frutasnativasdaamazonia.blogspot.com.br/ 
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A composição química do açaí o indica com alto potencial para prevenção de doenças 

vasculares, tanto pela presença de polifenóis, especificamente antocianinas, como pela 

presença de ácidos graxos insaturados, fitosteróis e fibras (Toaiari et al., 2005; Schauss et al., 

2006). Cada 100g de polpa de açaí liofilizada fornecem 490 kcal, 13 g de proteínas, 48g de 

lipídeos, 1,5 g de açúcares totais, 34 g de fibras, 286 mg de cálcio, 1,5 g de ferro, 932 mg de 

potássio, 124 mg de fósforo, 174 mg de magnésio, 45 mg de vitamina E (EMBRAPA, 2007). 

A capacidade antioxidante do açaí tem sido demonstrada tanto in vitro quanto em modelos 

animais, em diferentes ensaios, incluindo o teste de capacidade de absorção de radicais de 

oxigênio. A inibição da geração de ERO e a atividade da COX1 e 2 também tem sido 

observada, o que mostra seu efeito positivo na cadeia inflamatória e oxidativa (Schauss et al., 

2006). 

Pesquisadores observaram, em ratos, que o consumo da polpa de açaí por seis semanas 

provocou diminuição da concentração de proteínas carboniladas e aumento de grupos 

sulfidrilas em proteínas, indicando redução na oxidação protéica. Ainda, houve redução da 

atividade da enzima SOD nos animais tratados com polpa de açaí em comparação aos do 

grupo controle (Souza et al., 2010).  

Guerra et al., (2011) mostraram que a suplementação da dieta com 2% da polpa de açaí 

por 30 dias aumentou os níveis de mRNA de glutationa peroxidase (GPx) no tecido hepático e 

reduziu a produção de ERO por neutrófilos, em ratos. Neste mesmo estudo, ratos diabéticos 

apresentaram redução na expressão de mRNA que codificam para a Zn-superóxido dismutase 

(Zn-SOD), GPx e aumento nos níveis TBARS e proteínas carboniladas quando comparado 

aos ratos controle. A suplementação com a polpa de açaí não alterou a expressão de enzimas 

antioxidantes em ratos diabéticos, no entanto apresentou efeito protetor, através da redução da 

peroxidação lipídica e aumento de glutationa total no fígado desses animais. Esses resultados 

sugerem efeito protetor da suplementação com a polpa de açaí com modulação na produção 

de ERO por neutrófilos e efeito favorável sobre o sistema de defesa antioxidante hepático. 

Um estudo realizado por Xie et al. (2011) avaliou o efeito ateroprotetor em 

camundongos alimentados com dieta contendo 5% de açaí ao longo de 5 semanas. Houve 

redução significativa das concentrações séricas de IL-6 e TNF-α e, ainda, da expressão gênica 

e dos níveis de proteína das mesmas citocinas em macrófagos isolados, em comparação ao 

grupo controle. Neste mesmo estudo, foi verificado que a dieta rica em açaí foi eficaz na 

redução da ativação do NF-kB.  
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Posteriormente, Xie et al. (2012), estudaram uma flavona presente no açaí com 

potencial efeito anti-inflamatório, denominada velutina, a qual inibiu eficazmente a expressão 

das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-6, através da inibição da ativação do NF-kB, da 

quinase p38 MAP e da fosforilação da proteína quinase c-Jun N-terminal kinase-1 (JNK), em 

cultura de macrófagos peritoneais obtidos de camundongos. 

Outro estudo avaliou o efeito da suplementação de açaí (300 mg/kg/dia) na inflamação 

pulmonar induzida por exposição à fumaça de 6 cigarros diariamente, em camundongos. Foi 

observada redução no número de neutrófilos, da atividade da mieloperoxidase, SOD, CAT e 

GPx e diminuição da expressão de TNF-α no tecido pulmonar (Moura et al, 2012).  

Recentemente, um estudo realizado em mulheres, mostrou que a suplementação diária 

de açaí, por quatro semanas, levou ao aumento da atividade sérica da enzima antioxidante 

CAT, da capacidade antioxidante total no soro e reduziu a produção de ERO em células. 

Ainda, foram observados a redução das concentrações séricas de proteínas carboniladas e 

aumento dos grupos sulfidrila no soro total das mulheres (Barbosa et al., 2016).  

Finalmente, em um estudo piloto realizado com humanos portadores de osteoartrite, foi 

visto que o consumo diário de 120 mL de suco contendo oito frutas, dentre elas o açaí, ao 

longo de 12 semanas, induziu melhora do estado oxidativo no soro, com melhora da proteção 

antioxidante celular em eritrócitos e redução da percepção de dor. Houve associação 

significativa entre a redução de compostos oxidantes no soro e o nível de dor e dificuldade de 

locomoção relatada pelos pacientes após o consumo do suco (Jensen, et al., 2011). 

Nesse contexto, apesar de diferentes estudos já terem mostrado potenciais efeitos 

antioxidantes e anti-inflamatórios do açaí em modelos animais, estudos que mostrem seus 

efeitos em doenças autoimunes inflamatórias ainda são escassos. Ainda, a exploração do 

potencial preventivo e terapêutico de produtos naturais como o açaí, que fazem parte do 

hábito alimentar e são facilmente acessíveis à população, é uma forma de auxiliar na 

proposição de medidas que possam reduzir os efeitos da AR e suas complicações que já 

afetam parte da população mundial. Desta forma, torna-se importante o maior esclarecimento 

dos mecanismos de ação e os efeitos deste alimento na AR experimental induzida por 

antígeno. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Geral 

 

Verificar o efeito do consumo da polpa de açaí sobre o estado oxidativo, produção de 

IL-17, TNF e IFN-γ e frequência de células T reguladoras CD4+CD25+Foxp3+ de 

camundongos C57BL/6 submetidos à indução de artrite induzida por antígeno (mBSA). 

3.2 Específicos 

 

I- Determinar a composição centesimal, teor de polifenóis e antocianinas totais e 

capacidade antioxidante total na polpa de açaí; 

 

II- Verificar, em animais submetidos ou não à indução de artrite, recebendo ou não dieta 

de açaí: 

– Evolução de peso e ingestão alimentar; 

– Produção de anticorpos específicos para mBSA no soro; 

– Alterações histopatológicas na articulação dos animais; 

– Infiltração indireta de neutrófilos no tecido pericarticular por meio da atividade da 

enzima mieloperoxidase; 

– Produção de citocinas inflamatórias (IL-17, TNF e IFN-γ) no sobrenadante de culturas 

de células do baço, em homogenato de linfonodos inguinais e mesentéricos e no tecido 

periarticular; 

– Perfil antioxidante através da atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e 

catalase (CAT) no homogenato do tecido periarticular; 

– Produção de grupos sulfidrila e nitrito no homogenato do tecido periarticular e 

sobrenadante de cultura de células do baço, respectivamente; 

– Frequência de células T com fenótipo regulador em células do baço, linfonodo 

mesentérico e linfonodo inguinal. 
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4. Material e Métodos 

 

4.1 Açaí 

 A polpa de açaí pasteurizada, livre de corantes e conservantes, foi obtida da Icefruit 

Comércio de Alimentos Ltda. (Tatuí, São Paulo, Brasil) em uma única remessa de um mesmo 

lote, a fim de manter a homogeneidade ao longo do experimento e mantida a -20º C até o uso.           

 

4.1.1 Composição centesimal da polpa de açaí 

Foram determinados os teores de umidade, proteínas, cinzas, lipídios totais, fibras e 

carboidratos. As análises foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do Departamento 

de Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Todas as 

determinações foram realizadas nas amostras secas. Para determinar os teores de umidade, 

cinzas, proteínas, lipídios e carboidratos foram utilizadas as metodologias do Instituto Adolfo 

Lutz (LUTZ, 2008). Os teores de fibras solúveis e insolúveis foram determinados segundo 

metodologias propostas pela Association of Oficial Analytical Chemists (AOAC, 1997). 

A quantificação da umidade foi realizada pelo método de secagem em estufa a 105ºC. O 

teor de umidade é quantificado quando o peso da amostra em pesa filtro de vidro é constante. 

As Cinzas foram determinadas por meio da incineração da amostra em mufla entre 550 a 

600ºC por seis horas, na qual o calor propicia a destruição de toda matéria orgânica. O teor de 

proteínas foi feito pelo método de semimicro Kjedahl, utilizando-se o fator de conversão 6,25. 

Os lipídios totais foram extraídos com éter de petróleo, em extrator de Soxhlet, conforme 

procedimento descrito nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). A 

determinação de fibra alimentar total foi feita pelo método enzimático-gravimétrico. Já o teor 

de carboidratos, foi realizado por diferença das somas dos teores de umidade, cinzas, 

proteínas, lipídeos e fibras em 100 g de polpa. As análises foram realizadas em triplicata. 

4.1.2 Obtenção do extrato da polpa de açaí  

 

         A obtenção do extrato foi adaptada de Malcher, 2011. Primeiramente pesou-se 5g 

de polpa de açaí em um béquer e adicionou-se 20 mL de metanol 50%, homogeneizou-se e 

manteve-se em agitação por 60 minutos à temperatura de 25˚C. A mistura foi transferida para 

um tubo falcon e submetida a centrifugação a 4.000 rpm durante 40 minutos e o conteúdo 

obtido foi transferido para um balão volumétrico de 50 mL. A partir do resíduo da primeira 
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extração adicionou-se 20 mL de acetona 70%, homogeneizou-se novamente e manteve-se em 

agitação por 60 minutos à temperatura 25˚C. Esta mistura foi novamente submetida a 

centrifugação a 4.000 rpm por 15 minutos e transferida para o balão volumétrico. Adicionou-

se água destilada no balão até atingir o volume final de 50mL.  

 

4.1.3 Determinação de Polifenóis Totais  

 

         Para esta metodologia, foi utilizado o reagente de Folin-Ciocalteu. Esse reagente é 

uma mistura dos ácidos fosfomolíbdico (H3PMo12O40) e fosfotúngstico (H3PW12O40). A 

redução desses ácidos em solução alcalina produz uma coloração azulada, que é medida 

através de espectrofotometria (SHAHIDI E NACKZ, 1995).  

Uma alíquota de 100μL de diferentes concentrações do extrato da polpa (10, 25, 50 g/L) 

foram diluídas em 1mL do reagente de Folin-Ciocalteu (0,25N Sigma®) e deixadas em 

repouso no escuro durante 2 minutos. Posteriormente adicionou-se 1mL de carbonato de 

cálcio (1N) e a mistura foi homogeneizada e deixada em repouso na bancada durante 2 horas 

a temperatura de 25˚C. A leitura foi realizada por espectrofotometria a 760nm. A curva 

padrão para quantificação dos polifenóis totais foi determinada utilizando diferentes 

concentrações de ácido gálico e o teor de polifenóis totais foi expresso em mg equivalente de 

ácido gálico (EAG) em 100g de amostra.  

4.1.4 Determinação de Antocianinas Totais 

 

  O teor de antocianinas totais foi determinado pelo método de pH diferencial de acordo 

com Giust & Wrolstad (2001). Este método quantifica o teor de antocianinas monoméricas 

totais em função do comportamento espectral diferenciado das monoméricas em relação às 

poliméricas em condições de pH distintas. Em função dos comprimentos de onda empregados 

é possível eliminar a interferência de compostos de degradação. A amostra foi submetida a 

dois tampões aquosos distintos, pH 1,0 e pH 4,5. Resumidamente, 500µl das amostras 

diluídas foram transferidos para um balão volumétrico de 10 mL e completou-se o volume 

com o tampão cloreto de potássio 0,025 M (pH 1.0) ou tampão acetato de sódio 0.4 M (pH 

4.5). As absorbâncias das soluções foram medidas em dois comprimentos de onda, 700 nm e 

comprimento de onda de máxima absorção (510nm) e determinadas após incubação no escuro 

por 30 minutos a temperatura de 25˚C. A água destilada foi utilizada como branco. 

A concentração (C) das antocianinas totais foi calculada através da seguinte fórmula: 
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C = (λ510nm – λ700nm)pH1,0 - (λ510nm – λ700nm)pH 4,5 x MM x FD x 100 

 (ε x 1) 

 

 

De acordo com a fórmula, a diferença dos valores de absorbâncias em pH= 1.0 e pH= 

4,5 é diretamente proporcional a concentração de antocianinas, com o cálculo baseado na 

cianidina-3-glicosídeo, com massa molecular (MM) de 449,2 g/mol e absorvidade molar (ε) 

de 26.900. FD é o fator de diluição da amostra e 100 é utilizado para expressar o valor por 

100 gramas de amostra. O teor de antocianinas totais encontrado foi expresso em mg 

equivalente de ácido gálico (EAG) em 100g de amostra.  

 

4.1.5 Determinação da               o        –          

         

Determinamos a capacidade antioxidante da polpa de açaí pela metodologia de captura 

do radical 2,2´- azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico) – ABTS    (RUFINO et al., 

2007). Essa reação de captura promoveu uma modificação na cor da reação, passando de 

verde escuro a verde claro. Através dessa metodologia foi possível medir a atividade 

antioxidante de compostos hidrofílicos e lipofílicos. Para ensaio da atividade antioxidante 

adicionou-se 5 mL da solução aquosa de ABTS    (7mM) e 88μl de persulfato de potássio 

(140mM) em tubos de ensaio. A mistura permaneceu em repouso no escuro, entre 12-16 horas 

antes da análise, para geração do cátion radical cromóforo ABTS   . Em seguida, diluiu-se 1 

mL desta mistura em etanol até obter uma absorbância de 0,70 nm ± 0,05 nm a 734 nm. Para 

determinação da atividade antioxidante da polpa de açaí, adicionou-se 30μl de diferentes 

diluições (10, 25, 50, 100, 150 e 200 g/L) em 3 mL da solução ABTS·+ e, após 6 minutos, foi 

realizada a leitura das absorbâncias. O etanol foi utilizado para calibrar o espectrofotômetro. 

Os valores foram expressos em µM Trolox/g de polpa. 

 

4.2 Dietas 

As dietas foram preparadas tendo como referência a dieta padrão para roedores AIN-

93M (Reeveset al., 1993). As polpas de açaí foram mantidas a temperatura de -20˚C até o 

momento do uso, quando foram descongeladas e adicionadas à dieta na proporção de 20 g de 

peso seco de açaí (200 mL de polpa) para cada quilo de dieta. Essa dieta foi desenvolvida por 
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Souza e colaboradores (2010) em um estudo para verificar a ação antioxidante do açaí em 

ratos dislipidêmicos. As dietas são isocalóricas e isoproteicas e sua composição está descrita 

na tabela 1.  

 

Tabela 1 – Descrição da composição das dietas experimentais 

Constituintes (g) 

Dietas 

Padrão Padrão + Açaí  

Caseína 140 140 

Amido Milho 720 700 

Óleo de Soja 40 40 

Colina 2,5 2,5 

Mist. Minerais 35 35 

Mist. Vitaminas 10 10 

Celulose 50 50 

Polpa de açaí 0 20 

Valor Calórico (Kcal) 3840 3844,4 

* Açaí (Para 1 kg de dieta, usamos duas polpas de açaí (100g) da marca Icefruit®. Cada polpa de açaí 

apresenta 10% de açaí)  

Fatores de conversão: proteínas 4 Kcal/g, lipídios 9 Kcal/g, açucares 4 Kcal/g. 

 

Experimento anterior (Souza et al., 2010) demonstrou que a dieta suplementada com 

açaí é balanceada e que animais alimentados com a mesma apresentam parâmetros 

nutricionais normais: evolução da curva ponderal, contagem de células sanguíneas totais, 

concentrações séricas de albumina e de proteínas totais e aparência geral do animal 

(comportamento, estado do pelo), garantido que as possíveis alterações observadas no perfil 

bioquímico e imunológico são decorrentes do efeito antioxidante e anti-inflamatório 

provocado pela açaí, mas não de alterações de ordem nutricional.  
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4.3 Animais 

Camundongos C57BL/6 fêmeas, com seis semanas de idade, foram obtidos e mantidos 

no Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP, onde foram mantidos em caixas de 

polipropileno, com 4 a 5 animais por caixa, com controle de luz e temperatura, e receberam 

água e dietas ad libtum. Todos os procedimentos contidos nesse projeto foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP (Protocolo nº 2016/38, que consta 

no anexo I deste trabalho). 

 

4.4 Indução da artrite  

Foi utilizada uma solução contendo mBSA (Sigma) dissolvida em solução salina, em 

uma concentração de 10 mg/mL, emulsionada em volume igual de solução de adjuvante 

completo de Freund (CFA) acrescido de Mycobacterium tuberculosis na concentração de 5 

mg/mL. A imunização foi realizada injetando-se 100 µL desta solução final na base da cauda 

de cada animal quando completaram oito semanas de vida. No 14º dia posterior à imunização, 

o desafio foi realizado, com uma injeção intra-articular de 10 µg de mBSA em 10 µL de 

solução salina. 

 

4.5 Delineamento experimental 

Inicialmente, 80 animais com seis semanas de idade foram divididos em 4 grupos 

experimentais, conforme descrito abaixo: 

Controle (C): Grupo que recebeu dieta controle e não foi induzida artrite; 

Açaí (AÇ): Grupo que recebeu dieta suplementada com açaí e não foi induzida artrite; 

Artrite (AR): Grupo que recebeu dieta controle e foi induzida artrite;  

Açaí Prevenção (AÇP): Grupo que recebeu dieta suplementada com açaí desde o 

primeiro dia e, posteriormente, foi induzida artrite.  

Açaí Tratamento (AÇT): Grupo que recebeu dieta suplementada com açaí um dia após 

a indução da artrite.  
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Figura 4: Representação esquemática do delineamento experimental. Camundongos fêmeas C57BL/6 foram 

divididas em cinco grupos: Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu 

dieta suplementada com açaí e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido 

artrite; Açaí Prevenção (AÇP): recebeu dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi 

induzido artrite; Açaí Tratamento (AÇT): recebeu dieta suplementada com açaí um dia após a indução da 

artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi induzida com uma imunização subcutânea de mBSA 

em CFA e Mycobacterium tuberculosis; duas semanas após a imunização, o desafio foi realizado pela injeção de 

mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais foram eutanasiados e coletados órgãos e tecidos. 

 

Os animais C, AÇ, AR e AÇP começaram a receber dieta controle ou dieta 

suplementada com 2% de polpa de açaí desde o primeiro dia do experimento, com seis 

semanas de idade. O grupo AÇT iniciou o experimento com dieta controle e, somente no dia 

seguinte à imunização, teve sua dieta trocada para suplementada com 2% de polpa de açaí.  

Os animais foram pesados semanalmente, com troca da dieta três vezes na semana e, 

para o controle de ingestão alimentar, foram pesadas diariamente ao longo de uma semana.  

Após 30 dias de experimento, 15 dias após a primeira imunização e 24 horas após o 

desafio intra-articular, momento no qual ocorre o pico da inflamação aguda, os animais foram 

deixados em jejum por 12 horas, anestesiados com isofluorano por via inalatória a 4%  e, 

posteriormente, eutanasiados por exsanguinação. O sangue foi coletado em tubos de 

polipropileno e centrifugados a 3500 rpm por 10 minutos, retirado o soro em tubos 

semelhantes e armazenados à -80ºC para posteriores dosagens.  



Silva, C.T. Material e Métodos 

 

 

49 

 

Os baços, linfonodos mesentéricos e inguinais e tecidos periarticulares do joelho foram 

coletados, pesados, imersos em nitrogênio líquido e imediatamente armazenados a -80ºC para 

posteriores análises. 

4.6 Edema de pata 

 

A espessura da região articular da pata foi medida com um paquímetro digital (Starrett, 

Athol, MA, EUA) após a imunização e após o desafio, a fim de avaliar o edema nos animais 

com AR. Para isso, avaliamos a variação da espessura das patas, através da diferença da 

medição realizada antes da imunização e após o desafio intra-articular, conforme o cálculo 

abaixo: 

 

Δ espessura (mm) = Vf -Vo 

 

4.6 Análise histológica 

 Após a eutanásia as articulações traseiras foram fixadas em formol tamponado a 10% 

durante 48 horas. Foram então lavadas em água corrente e desmineralizadas em solução de 

EDTA 14%, em temperatura ambiente, por aproximadamente três semanas. Em seguida, as 

peças foram desidratadas em banhos de álcool 70%, 80%, 90% e álcool absoluto, diafanizadas 

em xilol e incluídas em blocos de parafina histológica. O material foi seccionado em 

micrótomo, obtendo-se cortes consecutivos de 4 µm, que foram corados pela técnica da 

Hematoxilina & Eosina (HE).  

 

4.7 Reatividade sérica 

 

4.7.1 ELISA para IgG sérica anti mBSA 

 

  Placas de 96 poços foram revestidas com uma solução de mBSA a 2 ug/mL e 

incubadas por 18 horas a 4 ˚C. As placas foram lavadas cinco vezes com salina-0,05% V/V 

Tween-20 e foi feito o bloqueio com uma solução de PBS/BSA 1% a 37ºC por 1 hora. 

Posteriormente, as placas foram novamente lavadas cinco vezes com solução salina-0,05% 

V/V Tween-20. O soro dos animais diluído (1:400) foi adicionado e incubado por 1 h a 37ºC. 

Na seqüência, as placas foram novamente lavadas cinco vezes e realizou-se a incubação com 

anticorpo anti-IgG total de camundongo marcado com HRP na diluição 1:2500, por 1h a 
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37ºC. As placas foram lavadas por cinco vezes e a revelação foi feita com solução reveladora 

contendo 4 mg de OPD e 2 µL de H2O2 30% diluídos em 10 mL de tampão citrato pH 5,0. A 

reação foi paralisada pela adição de 20 µL/poço de H2SO4 2N. A leitura realizada em leitor de 

ELISA automático, em comprimento de onda de 492 nm. 

 

4.8 Cultura de células isoladas de órgãos linfoides 

 

 Após a coleta do sangue os animais foram sacrificados hipovolemia e foram coletados 

os linfonodos mesentéricos e inguinais e o baço. Os órgãos foram macerados e as células 

ajustadas na concentração 1x10
6
 células/poço em meio de cultura CTCM acrescido de 10% de 

soro fetal bovino (Cultilab – Campinas, SP, BR), 2mM de l-glutamina (Gibcobrl – Life 

Technologies, Grand Island, NY, MO, EUA), 25mM de HEPES (Sigma – St. Louis, MO, 

EUA), 50µM de 2-mercaptoetanol (Pharmacia Biotech – Uppsala, Suíça) e 20 µg/mL de 

sulfato de gentamicina (Schering-Plough – Rio de Janeiro). O cultivo foi realizado em placas 

de cultura de poliestireno com 48 poços mantidos por 48 horas. Para avaliação da produção de 

citocinas, as células foram estimuladas com 100µg/mL de mBSA. Os sobrenadantes foram 

coletados após 48 horas para dosagem das citocinas IFN-γ, IL-17 e TNF. 

4.9 Citocinas 

 

 A determinação da concentração de citocinas em sobrenadantes de cultura foi feita por 

meio de ensaios imunoenzimáticos do tipo ELISA sanduíche utilizando-se como anticorpos 

primários anticorpos monoclonais anti IFN-γ (R&D Systems, Minneapoliss, EUA), anti IL-17 

e anti TNF (Peprotech, Ribeirão Preto, Brasil) murinos na sensibilização de placas de 

poliestireno de 96 poços (Nunc, Roskilde, DK) que foram incubadas por 18 horas a 4°C. Após 

a sensibilização, foi adicionado 50 µL/poço das amostras de sobrenadante de cultura de 

células do baço, homogenato de linfonodos inguinal e mesentérico e do tecido periarticular, e 

então, as placas foram incubadas por 18 horas a 4°C. Posteriormente, as placas foram lavadas 

e incubadas com anticorpos monoclonais conjugados com biotina específicos às citocinas em 

questão, IFN-γ, IL-17 e TNF (BD Pharmingem, San Diego, EUA). Após uma hora, as placas 

foram novamente lavadas e incubadas com estreptavidina conjugada com peroxidase (Sigma, 

St. Louis, Missouri). Reação de cor foi desenvolvida à temperatura ambiente com 

ortofenilenodiamina (OPD; 1 mg / ml), 0,04% de H2O2 em tampão citrato de sódio. A reação 

foi interrompida pela adição de 20 µL/poço de H2SO4 a 2N. A absorbância foi medida a 492 

nm por um leitor de ELISA (Bio-Rad Modelo 450 Leitor de Microplacas). 
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4.10 Análise de populações celulares por citometria de fluxo 

 

 Após a coleta do sangue os animais foram sacrificados hipovolemia e foram coletados 

os linfonodos mesentéricos e inguinais e o baço. Os órgãos foram macerados e as células 

ajustadas na densidade de 1x10
6
 células em 100 uL (poço). Foram utilizados, de acordo com 

procedimentos padronizados, anticorpos (BD Biosciences, Nova Jersey, EUA) monoclonais 

conjugados à Aloficocianina (APC) específicos para CD25 de camundongo, para marcação de 

superfície; anticorpos monoclonais conjugados à PE específicos para Foxp3 de camundongo, 

para marcação intracelular e anticorpos monoclonais conjugados à FITC específicos para CD4 

de camundongo, para marcação de superfície. A análise fenotípica das células foi realizada 

por citometria de fluxo em aparelho FACSCalibur (BD Biosciences, Nova Jersey, EUA) com 

o uso de software FlowJo (Tree Star Inc). Pelo menos 100.000 eventos foram adquiridos para 

cada análise. 

 

4.11 Dosagens de variáveis bioquímicas em tecidos 

4.11.1 Proteínas totais  

 

A dosagem de proteínas foi realizada nas amostras do homogeneizado tecidual pelo 

Método de Bradford (Bradford, 1976). O reagente de Bradford contém como principal 

componente o corante Coomasie brilhante azul, que em solução ácida se liga as proteínas da 

amostra, alterando sua absorbância de 465 nm para 595 nm, medida através do leitor de 

ELISA (Bio-Rad mod. 550, Hercules, EUA). Uma curva padrão foi produzida através de 

concentrações crescentes da proteína albumina (0,5-10 μl) em triplicata. As soluções 

utilizadas foram preparadas conforme descrito abaixo: Reagente A: Foi dissolvido 0,01 g de 

albumina em 1 mL de água Mili-Q. A partir desta solução, dilui-se para 0,5 mg/mL (200 uL 

da solução inicial em 3,8 mL H2O mili-Q= 4 mL de albumina); Reagente B: A curva padrão 

de albumina conforme os volumes indicados na segunda coluna do quadro 3 

Para realização do ensaio, pipetamos 10 µL de albumina em cada ponto da curva (0,5; 

0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0,05 mg/mL) e 190 µL de Corante Comassie Blue Diluído. Em seguida, 

pipetamos na placa 10 µL de amostra diluída (2 µL amostra + 8 µL de água mili-Q) e 190 µL 

de Corante Comassie Blue Diluído. Incubamos a placa em temperatura ambiente por 30 

minutos. Após esse período, a leitura foi realizada em leitor de ELISA utilizando-se o 
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comprimento de onda de 595 nm. Diluições seriadas de uma solução de concentração 

conhecida de albumina bovina sérica foram utilizadas para a construção da curva de 

calibração. Após análise de regressão linear, foram determinadas as equações da reta 

utilizadas para determinação da concentração de proteínas totais no homogenato periarticular. 

 

4.11.2 Atividade da Superóxido dismutase (SOD)  

 

A técnica para medir a atividade da enzima SOD, baseia-se na sua capacidade de inibir 

a auto-oxidação do pirogalol, de acordo com (Marklund e Marklund, 1974). Portanto, quanto 

maior a concentração de SOD na amostra, menor é a auto-oxidação do pirogalol. SOD 

compete com o O2 - formado pela auto-oxidação do pirogalol, que é responsável pela redução 

do MTT em cristais de formazana. No ensaio, fragmentos de 100 mg do tecido foram 

homogeneizados com 1 mL de tampão fosfato (50mM, pH 7,0) e em seguida, centrifugados 

por 10 minutos a 12.000 xg a 4°C. O sobrenadante foi retirado e usado como amostra 

biológica. Foi pipetado na placa, 30 µL de amostra, 99 µL de tampão fosfato (50 mM, pH 

7,0), 6 µL de MTT(1,25mM) e 15 µL de pirogalol (100 µM). Para o branco foi pipetado 144 

µL de tampão fosfato (50 mM) e 6 µL de MTT (1,25 mM) e para o padrão 129 µL de tampão 

fosfato (pH 7, 50 mM, 6 µL de MTT - 1,25 mM) e 15 µL de pirogalol (100 µM). Em seguida, 

a placa foi incubada por 5 minutos em estufa a 37°C. Logo após, 150 μL de DMSO foram 

adicionados às mesmas para parar a reação. As absorbâncias foram lidas no leitor de Elisa em 

um comprimento de onda de 570 nm, em leitor de Elisa. Os resultados foram expressos em U 

de SOD/mg de proteína, onde uma unidade de SOD é definida como a quantidade de enzima 

necessária para inibir 50% da redução do MTT.  

 

4.11.3 Atividade da Catalase   

 

A atividade da catalase foi mensurada a partir da taxa de decréscimo de peróxido de 

hidrogênio a uma absorbância de 240 nm, representada por U/mg de proteína (Aebi, 1984). 

Esse método baseia-se na decomposição do H2O2 pela enzima observada durante 1 minuto 

por espectrofotometria a 240 nm. Resumidamente, o tecido eriarticular foi homogeneizado na 

proporção de 100 mg de tecido para 1 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 M (pH 7,2) e em 

seguida foram centrifugados por 10 minutos a 10.000 rpm a 4 °C. O sobrenadante retirado foi 
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utilizado como amostra biológica. Em um becker, foi preparado uma solução Mix a qual era 

composta de 25 mL de tampão fosfoto para 40 μL de peróxido de hidrogênio (30%), iniciando 

então a reação. As absorbâncias foram determinadas exatamente a cada 10 segundos, durante 

um minuto a 240 nm em espectrofotômetro com luz UV. O tampão fosfato foi utilizada como 

branco para zerar o aparelho. A atividade da catalase foi determinada pela diminuição da 

absorbância em 240 nm causada pelo desaparecimento o H2O2, de acordo com a Lei de 

Lambert Beer, onde 1 U equivale a 1µmol de hidrólise de H2O2 por minuto, por mL: 

 

C= Abs x 1000 

       Ɛ        VA 

 

Onde: Abs = absorbância; Ɛ = coeficiente de extinção molar em unidades de 39.4 M-1 

cm-1 ; VA = volume da amostra; C = concentração do peróxido de hidrogênio expressa em 

mol L-1 . 

A absorbância utilizada corresponde ao delta de absorbância por minuto. Os resultados 

foram expressos em unidade por miligrama de proteína. Uma unidade de catalase é 

equivalente a decomposição de 1 μmol de H2O2 por minuto. 

4.11.4 Determinação da concentração de Grupos Sulfidrilas 

 

A determinação de grupos sulfidrilas totais, grupos sulfidrilas ligados às proteínas e 

grupos sulfidrilas em compostos de baixo peso molecular (sulfidrila livre) foi realizada 

conforme proposto por Sedlak e Lindsay (1968), utilizando o reagente de Ellman (DNTB). Os 

grupos tióis reagem com DNTB formando um complexo, que absorve luz a 412 nm.Para cada 

amostra, foram adicionados 800 µL de metanol, 150 µL de Tris-HCl pH 8,2, 50 µL de DTNB 

e 40 µL de soro (ou da série de padrões). Centrifuga a 13.000 rpm durante 15 minutos à 

temperatura ambiente. Em seguida, as absorbâncias das amostras foramdeterminadas a 412 

nm. Nesta dosagem são feitos dois brancos, o branco 1 que contém todos os reagentes menos 

a amostra e o branco 2 que não contém amostra e DTNB. O branco 2 é utilizado para acertar o 

aparelho. E as absorbâncias obtidas de todas as amostras são diminuídas da absorbância 

obtida para o branco 1.  

Os resultados foram expressos a partir da construção de um gráfico expressando 

Concentração do padrão (Eixo Y) X Absorbância do padrão (Eixo X). Após análise de 

regressão linear da curva padrão obtém-se a equação da reta (Concentração = a*Absorbância 
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+ b) que será utilizada para determinar a concentração de sulfidrilas totais.Todas as 

concentrações foram expressas em mol/L. 

 

4.11.5 Determinação dos níveis de Nitrito  

 

Os níveis indiretos de óxido nítrico (NO) foram mensurados pelos níveis de nitrito 

(NO2), que é um subproduto do metabolismo de NO. O procedimento foi realizado através da 

reação de Griess (Green et al., 1982). Cada uma das amostras do sobrenadante de cultura 

celular do baço (100 µL) reagiu com 50 µL de solução de 0,1% de naftiletilenodiamina e com 

50 µL de solução de 1% de sulfanilamida. No procedimento, ocorre a formação de um 

composto azo estável de coloração púrpura em que a sua absorbância foi mensurada 

espectrofotometricamente em 540 nm. Os níveis de nitrito foram expressos em µM de nitrito. 

 

4.11.6 Atividade da Mieloperoxidase (MPO) 

  

O homogenato do tecido periarticular foi utilizado para dosar os níveis de MPO, uma 

enzima pró- oxidante liberada por neutrófilos (Schmekel et al., 1990). Os níveis de MPO 

foram medidos através do uso de 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidina (TMB), brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (HTAB), peróxido de hidrogênio (H2O2) e tampão de acetato de 

sódio (NaOAc). Inicialmente, 100 mg de tecido foram centrifugados com 1000 µl de HTAB 

em 14000 rpm durante 15 min. 75 µl do sobrenadante foi incubado com 5 µl de TMB por 5 

min em 37 ºC. A mistura foi incubada com 50 µl de H2O2 em 10 min a 37 C, depois disto, foi 

adicionado 125 µl de tampão de acetato de sódio. A reação foi lida num leitor de microplaca 

em 630 nm. A atividade enzimática foi expressa em mU/mg proteína total. 

 

4.12 Análise dos Dados 

Os dados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste Kolmogorov–Smirnov. 

Os resultados foram expressos como a média (±) erro padrão. Os dados foram submetidos à 

análise univariada por ANOVA (One-Way) e pós teste de Tukey. Todas as análises foram 

realizadas utilizando o software GraphPad Prism versão 7.0 para Windows (San Diego, 

California, EUA). Diferenças foram consideradas significantes para P < 0,05.  
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5. Resultados  

 

5.1 Composição centesimal da polpa de açaí 

         

  Foi realizada a análise centesimal da polpa de açaí, com a finalidade de caracterizar o 

produto que foi ofertado aos animais durante o experimento. O teor de umidade da polpa de 

açaí utilizada no estudo foi de 90,18% ± 0,076, o que confirma que, em 100 g de polpa, 

aproximadamente 10%, corresponde ao peso seco de açaí (Tabela 2). 

          

Tabela 2. Composição centesimal da polpa de açaí. 

Parâmetro 100g de polpa de açaí 

Cinzas (g) 0,4 ± 0,005   

Proteínas (g) 0,89 ± 0,005 

Lipídios (g) 3,95 ± 0,198 

Carboidratos (g) 2,31 ± 0,000 

Fibras solúveis (g) 0,37 ± 0,141 

Fibras insolúveis (g) 1,90 ± 0,730 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

5.2. Conteúdo de polifenóis totais e antocianinas na polpa de açaí 

 

Os resultados obtidos para o teor de compostos fenólicos totais, antocianinas e 

atividade antioxidante se encontram na tabela 3. 

 

Tabela 3. Quantificação de polifenóis totais, antocianinas totais e atividade antioxidante no 

extrato da polpa de açaí. 

Composto Concentração 

Polifenóis totais 549,51 ± 27,340 mg EAG/100g de polpa 

Antocianinas totais 6,47 ± 0,858 mg EAG/100g de polpa 

ABTS·+ 9,4 ± 0,025 µM Trolox/g de polpa 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

5.3 Avaliação do peso corporal e ingestão alimentar  
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5.3.1 Peso corporal 

 

Primeiramente, avaliamos como a indução de AR e se a adição da polpa de açaí às 

dietas experimentais afetava o ganho de peso e ingestão alimentar dos animais.  

A figura 5 mostra que o peso de todos os grupos de animais foi significativamente 

igual ao longo de todo o experimento. Tal resultado mostra que a indução de AR não 

prejudicou o crescimento adequado dos animais, sendo semelhante em todos os grupos. 
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Figura 5- Peso corporal: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: Controle (C): 

recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí e não foi 

induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu dieta 

suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu dieta 

suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. Os animais foram 

pesados semanalmente. Experimentos realizados em duplicata (n=8). Foram realizados os testes Two-way 

ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre os grupos. Os resultados estão 

expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados significantes. Letras iguais indicam 

que não existe diferença entre os grupos. 

 

 

5.3.2 Ingestão alimentar 

5.3.2.1 Ingestão total, de açaí, de antocianinas totais e de polifenóis totais 

  

Ao avaliarmos a ingestão alimentar, não observamos diferenças significativas ao longo 

de todo o período experimental, entre os diferentes grupos (figura 6 A). Dessa forma, 

podemos perceber que a indução da AR não influenciou na ingestão alimentar dos animais 

estudados e que a ingestão entre os mesmos foi estatisticamente igual.  
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 Semelhantemente a ingestão total, ao verificarmos a ingestão de açaí entre os 

diferentes grupos (AÇ, AÇP e AÇT), não observamos diferenças. Isso nos mostra que o 

consumo de açaí também não foi alterado em razão da indução da AR, uma vez que foi 

proporcional à ingestão total dos mesmos grupos (figura 6 B).  

 Ao longo de todo o experimento, a fim de verificarmos se os grupos que consumiram 

dieta composta por 2% de açaí apresentavam ingestão igual de antocianinas e polifenóis 

totais, quantificamos a ingestão específica desses compostos fenólicos. Nos painéis C e D 

pode-se observar que o consumo, em miligramas, de antocianinas e polifenóis totais foi igual 

entre os grupos e ao longo de todo o período experimental.    
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Figura 6- Ingestão total, de açaí, de antocianinas totais e polifenois totais: Camundongos fêmeas C57BL/6 

foram divididas em cinco grupos: Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): 

recebeu dieta suplementada com açaí e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi 

induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi 

induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas 

semanas após o início das dietas, a artrite foi induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas 

semanas após a imunização, o desafio foi realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os 

animais eutanasiados. A ingestão alimentar foi avaliada semanalmente, ao longo de todo o período experimental 

e, assim, calculados (A) Ingestão alimentar total, (B) Ingestão de açaí, (C) Ingestão de antocianinas totais e (D) 

Ingestão de polifenois totais. Experimentos realizados em duplicata (n=8). Foram realizados os testes Oneway 

ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre os grupos. Os resultados estão 

expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados significantes.  
 

5.4 Reatividade Sérica 

 

A fim de verificar a efetividade das imunizações na produção de anticorpos 

compatíveis com a AR, foram dosados os níveis de anticorpos anti mBSA em todos os grupos 

de animais. Sabe-se que o aparecimento de autoanticorpos nem sempre é verificado, e muitas 

vezes estão presentes durante muito tempo antes dos sintomas clínicos. Eles estão presentes 

tanto em humanos quanto em modelos animais (Delgado-Veja & Anaya, 2007; Nandakumar, 

2009). 

 A figura 7 mostra a comparação dos níveis de Ig sérica para mBSA, entre os grupos. 

Os resultados mostram que os níveis de Ig foram significativamente maiores nos grupos de 

animais com artrite (AR, AÇP e AÇT), quando comparados com os grupos controles (C e 
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AÇ). No entanto, quando comparamos os grupos com artrite, observamos que, apesar de não 

ter diminuído a produção de anticorpos igualmente aos grupos C e AÇ, o grupo AÇT teve 

uma redução significativa em relação ao grupo AR. O grupo AÇP se manteve em uma faixa 

intermediária, sendo estatisticamente igual ao grupo AR e AÇT. 
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Figura 7- Reatividade sérica: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: Controle (C): 

recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí e não foi 

induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu dieta 

suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu dieta 

suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. O soro foi 

recolhido para análise de Ig anti-mBSA por ELISA. Experimentos realizados em duplicata (n=8). Foram 

realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre 

os grupos. Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados 

significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 

 

5.5 Edema da pata 

 

Os dados expressos na figura 8 mostram que os animais do grupo AR apresentaram 

uma variação da espessura significativamente maior do que os grupos C e AÇ, como já 

esperado. O consumo da polpa de açaí nos dois grupos AÇP e AÇT reduziu 

significativamente a variação da espessura dos animais provocada pela indução da artrite. 
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Figura 8- Edema de pata: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: Controle (C): 

recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí e não foi 

induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu dieta 

suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu dieta 

suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. As medidas da 

espessura das patas traseiras foram realizadas utilizando-se um paquímetro (MARCA), antes da imunização e 

após o desafio, calculando-se, assim, a diferença entre a medida final e a inicial (Δ mm). Experimentos 

realizados em duplicata (n=8). Foram realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey 

para determinação das diferenças entre os grupos. Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os 

valores de p≤0,05 foram considerados significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os 

grupos. 

 
 

5.6 Peso dos órgãos linfoides 

 

5.6.1 Baço, linfonodo inguinal e linfonodo mesentérico 

 
Os dados expressos na figura 9 mostram que o grupo AR apresentou aumento significativo 

do peso do baço em relação aos grupos C e AÇ. Não houve diferença entre o grupo AR em relação 

aos grupos que ingeriram polpa de açaí, porém, pode-se observar que os grupos AÇP e AÇT 

aumentaram significativamente o peso do baço apenas em relação ao grupo C, sendo 

estatisticamente iguais ao grupo AÇ (painel A).    

Em relação ao peso do linfonodo inguinal (painel B), pode-se observar que o grupo AR 

aumentou significativamente, em relação aos grupos C e AÇ. No entanto, apesar dos grupos AÇP e 

AÇT também mostrarem aumento significativo em relação aos grupos C e AÇ, pode ser observada 

a diminuição do peso do órgão nesses grupos em relação ao AR, mostrando um possível efeito do 

açaí na redução do peso do linfonodo inguinal em animais com artrite reumatoide.  

Quando avaliamos o peso do linfonodo mesentérico, não observamos diferença estatística 

entre os grupos estudados (C, AÇ, AR, AÇP e AÇT) (painel C). 
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Figura 9- Peso dos órgãos linfoides: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: 

Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí 

e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu 

dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu 

dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. (A)  Baço, (B) 

linfonodo inguinal e (C) linfonodo mesentérico de cada animal foi pesado logo após a eutanásia dos mesmos. 

Experimentos realizados em duplicata (n=8). Foram realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-

teste de Tukey para determinação das diferenças entre os grupos. Os resultados estão expressos em média ± erro 

padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença 

entre os grupos. 
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5.7 Análise histológica 

 

Na avaliação em microscopia óptica dos tecidos corados em 

Hematoxilina & Eosina (H&E), observamos que o infiltrado inflamatório sinovial foi 

confirmado pela observação de leucócitos nas secções histológicas (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10- Análise histopatológica: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: 

Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí 

e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu 

dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu 

dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. O joelho direito 

foi utilizado na confecção de cortes histológicos corados com HE. Ampliação de 10X. A seta preta indica o 

infiltrado inflamatório na cavidade sinovial dos animais do grupo AR. As setas brancas indicam a cavidade 

sinovial dos animais AÇP e AÇT. Experimentos realizados em duplicata (n=8).  

 

 

5.8 Atividade da Mieloperoxidase (MPO) 
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A fim de verificar a infiltração indireta de neutrófilos no tecido periarticular dos 

animais, foi realizada a dosagem para avaliar a atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), 

produzida especialmente por esse tipo de célula na presença de inflamação aguda. Na figura 

11, podemos observar que, ao final do experimento, os grupos com artrite (AR, AÇP e AÇT) 

apresentaram atividade da MPO significativamente maior que os grupos controle (C e AÇ). O 

consumo da polpa de açaí não alterou a atividade da enzima de forma significativa, apesar de 

ter levado a uma redução de aproximadamente 10 % em ambos os grupos (AÇP e AÇT). 
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Figura 11- Atividade da mieloperoxidase (MPO): Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco 

grupos: Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada 

com açaí e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): 

recebeu dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): 

recebeu dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a 

artrite foi induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o 

desafio foi realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. A 

atividade de mieloperoxidase (MPO) foi dosada no tecido periarticular dos animais. Foram realizados os testes 

Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre os grupos (n=4). Os 

resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados significantes. 

Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 

 

 

5.9 Estado oxidativo 

 

5.9.1 Marcadores do estresse oxidativo 

 

Possíveis alterações no balanço oxidante/antioxidante foram determinadas 

através de marcadores do estresse oxidativo, em diferentes amostras. Para isso, determinamos 

as concentrações de grupos sulfidrilas (grupo SH) e nitrito no tecido periarticular e 
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sobrenadante de cultura de células do baço, respectivamente. Na figura 14 (painel A) pode 

ser observado que o grupo AR manteve as concentrações de grupo SH igual ao grupo controle 

AÇ. No entanto, o consumo de açaí nos grupos artríticos (AÇP e AÇT) aumentou 

significativamente, indicando um possível efeito do consumo do fruto na presença da artrite.  

As concentrações de nitrito, por outro lado, foram significativamente maiores no 

grupo AR, em comparação ao AÇ. Nota-se que nos grupos AÇP e AÇT, o consumo de açaí 

foi capaz de restaurar essas concentrações (painel B).   
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Figura 12- Marcadores do estresse oxidativo: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco 

grupos: Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada 

com açaí e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): 

recebeu dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): 

recebeu dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a 

artrite foi induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o 

desafio foi realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. Foram 

dosadas as concentrações de (A) grupos sulfidrilas (SH-GSH) no homogenato do tecido periarticular e (B)  

nitrito nos esplenócitos dos animais. Foram realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de 

Tukey para determinação das diferenças entre os grupos (n=4). Os resultados estão expressos em média ± erro 

padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença 

entre os grupos. 

 

5.9.2 Perfil antioxidante 

 

Para mensurar o perfil antioxidante no tecido periarticular, avaliamos a atividade das 

enzimas superoxido dismutase (SOD) e catalase, que compõem o sistema de defesa 

antioxidante endógeno. Os resultados da figura 13 mostram que a atividade da SOD e  

catalase apresentou redução acentuada no grupo AR. O consumo de açaí promoveu um 

discreto aumento na atividade da enzima nos grupos AÇP e AÇT, que se mantiveram em uma 

faixa intermediária em relação aos grupos AÇ e AR (painel A). A atividade de catalase 
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também apresentou discreto aumento no grupo AÇP, porém observamos que o consumo de 

açaí restaurou a atividade da enzima no grupo AÇT (painel B). 

Estes resultados analisados em conjunto nos sugerem que o consumo prévio de açaí 

(AÇP) possivelmente preveniu a produção acentuada de EROs após a indução da artrite, 

mantendo o equilíbrio redox, não havendo alteração significativa da atividade de enzimas 

antioxidantes. Por outro lado, o açaí teve um efeito antioxidante significativo no grupo de 

animais que passou a consumi-lo após a indução da artrite (AÇT), possivelmente porque esses 

animais receberam a dieta em um momento de intenso estresse, ocasionado pelo 

desenvolvimento da doença, sendo assim, necessário um aumento na atividade de enzimas 

antioxidantes, como a catalase, como tentativa de reestabelecer o equilíbrio redox. 
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Figura 13- Perfil Antioxidante: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: Controle 

(C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí e não foi 

induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu dieta 

suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu dieta 

suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. Foram dosadas as 

atividades das enzimas (A) Superóxido dismutase (SOD) e (B) Catalase no homogenato de tecido periarticular 

dos animais. Foram realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação 

das diferenças entre os grupos (n=4). Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de 

p≤0,05 foram considerados significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 
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5.10 Citocinas 

 

Para avaliar o possível efeito do açaí sobre a produção de citocinas inflamatórias, 

foram determinadas as concentrações de TNF, INF - γ e IL-10 em diferentes amostras de 

órgãos linfoides e tecido periarticular. 

5.10.1 Fator de Necrose Tumoral (TNF) 

 

 A figura 14 mostra os possíveis efeitos do consumo da polpa de açaí sobre os níveis 

de TNF no sobrenadante de cultura de células do baço (painel A), linfonodo inguinal (painel 

B), linfonodo mesentérico (painel C) e tecido periarticular (painel D). Apesar de 

evidenciarmos redução da concentração de TNF nos grupos alimentados com açaí, em relação 

ao grupo AR, em todos os órgãos, somente nos paineis A e B observamos reduções 

estatisticamente significativas. No baço (A), a redução nas concentrações da citocina foi vista 

apenas no grupo AÇT. Já no linfonodo inguinal (B), a redução ocorreu nos dois grupos que 

consumiram açaí (AÇP e AÇT).  
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Figura 14- Fator de Necrose Tumoral (TNF): Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco 

grupos: Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada 

com açaí e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): 

recebeu dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): 

recebeu dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a 

artrite foi induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o 

desafio foi realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. (A) 

Esplenócitos estimulados com mBSA, (B) homogenato de linfonodo inguinal, (C) homogenato de linfonodo 

mesentérico e (D) homogenato de tecido periarticular foram testados por ELISA sanduíche para TNF. Foram 

realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre 

os grupos (n=6). Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram 

considerados significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 

 

5.10.1 I   rf ro  γ  (INF - γ) 

 

 A figura 15 mostra os efeitos do consumo da polpa de açaí sobre as concentrações de 

INF - γ no sobrenadante de cultura de células do baço (painel A), linfonodo inguinal (painel 

B), linfonodo mesentérico (painel C) e tecido periarticular (painel D). Semelhante aos 

resultados do TNF, evidenciamos redução nos grupos alimentados com açaí, em relação ao 

grupo AR, em todos os órgãos. No entanto, reduções estatisticamente significativas foram 

observadas nos painéis A, B e C. No baço (A) e no linfonodo mesentérico (C), as 

concentrações de INF - γ diminuíram significativamente nos dois grupos alimentados com 

açaí (AÇP e AÇT). No linfonodo inguinal (B), a redução só foi significativa no grupo AÇT.  
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Figura 15- Interferon γ  (INF - γ): Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: Controle 

(C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí e não foi 

induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu dieta 

suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu dieta 

suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. (A) Esplenócitos 

estimulados com mBSA, (B) homogenato de linfonodo inguinal, (C) homogenato de linfonodo mesentérico e 

(D) homogenato de tecido periarticular foram testados por ELISA sanduíche para INF- γ. Foram realizados os 

testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre os grupos 

(n=6). Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados 

significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 

 
 

5.10.3 Interleucina 17 (IL-17) 

 

 A figura 16 mostra os efeitos do consumo da polpa de açaí sobre as concentrações de 

IL-17 no sobrenadante de cultura de células de baço (painel A), linfonodo inguinal (painel 

B), linfonodo mesentérico (painel C) e tecido periarticular (painel D). Os resultados de IL-

17, assim como os de TNF, só foram significativos nos painéis A e B. Tanto no baço (A), 

quanto no linfonodo inguinal (B), o açaí foi capaz de reduzir as concentrações da citocina nos 

dois grupos estudados (AÇP e AÇT).  
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Os resultados aqui encontrados evidenciam a eficácia do açaí em modular o processo 

inflamatório em órgãos linfoides secundários, como baço e linfonodos. O baço, 

especialmente, é o órgão responsável por iniciar a resposta imune sistêmica, e foi o único 

órgão que mostrou reduções significativas de todas as citocinas inflamatórias aqui estudadas, 

nos grupos artríticos alimentados com açaí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16- Interleucina 17 (IL-17): Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: 

Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí 

e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu 

dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu 

dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. (A) Esplenócitos 

estimulados com mBSA, (B) homogenato de linfonodo inguinal, (C) homogenato de linfonodo mesentérico e 

(D) homogenato de tecido periarticular foram testados por ELISA sanduíche para IL-17. Foram realizados os 

testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre os grupos 

(n=8). Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados 

significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 
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5.11 População celular por citometria de fluxo 

 

5.11.1 Linfócitos T reguladores 

 

Diante dos resultados aqui expostos, os quais evidenciaram possíveis efeitos 

antioxidantes e anti-inflamatórios do consumo de açaí em nosso modelo de AIA e, somados à 

impossibilidade de medir as concentrações de citocinas anti-inflamatórias até então, nosso 

grupo optou por verificar o efeito na frequência de células T reguladoras (Treg). 

Ao final do modelo de AIA desenvolvido nos camundongos, observou-se que o 

consumo da polpa de açaí levou ao aumento de linfócitos Treg nos diferentes órgãos linfoides 

analisados (figura 17). O baço dos animais AÇP e AÇT apresentaram as frequências mais 

elevadas de Treg CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
, sendo iguais apenas às frequências de células do grupo 

AÇ (painel A). No linfonodo inguinal, pode-se observar que o açaí, por si só, contribuiu para 

o aumento da população de células reguladoras, o que pode ser visto no painel B da figura X, 

com os grupos AÇ, AÇP e AÇT apresentando frequências de Treg CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
 

estatisticamente iguais si e maiores do que os grupos C e AR (painel B). No entanto, em 

relação ao linfonodo mesentérico, o aumento da frequência de linfócitos Treg 

CD4
+
CD25

+
Foxp3

+
 foi observado apenas nos grupos AÇP e AÇT, os quais foram 

estatisticamente superiores aos demais grupos estudados (painel C).  
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Figura 17- Linfócitos T reguladores: Camundongos fêmeas C57BL/6 foram divididas em cinco grupos: 

Controle (C): recebeu dieta controle e não foi induzido artrite; Açaí (AÇ): recebeu dieta suplementada com açaí 

e não foi induzido artrite; Artrite (AR): recebeu dieta controle e foi induzido artrite; Açaí P (AÇP): recebeu 

dieta suplementada com açaí desde o primeiro dia e, posteriormente, foi induzido artrite; Açaí T (AÇT): recebeu 

dieta suplementada com açaí um dia após a indução da artrite. Duas semanas após o início das dietas, a artrite foi 

induzida com uma imunização subcutânea de mBSA em CFA; duas semanas após a imunização, o desafio foi 

realizado pela injeção de mBSA diretamente no joelho e 24h depois, os animais eutanasiados. Anticorpos FITC-

anti-CD4, APC-anti-CD25 e PE-anti-Foxp3 foram usados para marcar células do (A) baço, (B) linfonodo 

inguinal e do (C) linfonodo mesentérico, que foram analisadas por citometria de fluxo. Linfócitos T 

CD4
+
CD25

+
Foxp3

+ 
foram contabilizados como reguladores. Experimentos realizados em duplicata (n=6). Foram 

realizados os testes Oneway ANOVA, seguido pelo pós-teste de Tukey para determinação das diferenças entre 

os grupos. Os resultados estão expressos em média ± erro padrão, os valores de p≤0,05 foram considerados 

significantes. Letras iguais indicam que não existe diferença entre os grupos. 
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6. Discussão 

 

A AR é uma doença autoimune com alta prevalência, caracterizada pela presença de 

inflamação nas membranas sinoviais, podendo levar a destruição progressiva das estruturas 

articulares e periarticulares, e morte precoce (Alamanos e Drosos, 2005). Evidências sugerem 

que a inflamação sistêmica na AR é mediada pelas citocinas produzidas na sinovite em 

resposta à presença de autoanticorpos e à deposição de imunocomplexos (Wolfe et al., 1994; 

Turesson et al., 2003). Além disso, está se tornando claro que as ERO desempenham um 

papel na autoimunidade, embora ainda não totalmente elucidado (Chiurchiù V & Maccarrone, 

2011). 

Até o momento todas as alternativas de tratamento têm limitações, como efeitos 

colaterais e custo para o paciente. Assim, considerando que a AR é uma doença crônica, com 

potencial de dano ósseo e cartilaginoso irreversíveis, e acarreta altos custos tanto para o 

indivíduo acometido quanto para a sociedade, estudos têm sido realizados a fim de identificar 

compostos bioativos e alimentos que possam contribuir para a melhora da qualidade de vida 

desses pacientes, com foco para a prevenção, tratamento e diminuição de efeitos colaterais 

causados pelas drogas, possibilitando, assim, melhor resposta aos medicamentos utilizados e 

consequente diminuição das doses. 

O presente estudo apresenta, pela primeira vez, os potenciais benefícios do açaí, uma 

fonte de polifenóis dietéticos, principalmente antocianinas, sobre a artrite induzida por 

antígeno (mBSA) em camundongos C57BL/6. A formulação da dieta com 2% de polpa de 

açaí foi associada a uma melhora nas principais manifestações clínicas da artrite, como 

produção de anticorpos IgG, mediados pela imunidade humoral, inchaço das articulações, 

peso de órgãos linfoides e análise histológica do infiltrado inflamatório. Além disso, 

observamos uma melhora nas defesas antioxidantes, diminuição das concentrações de TNF, 

INF-γ e IL-17 em órgãos linfoides e aumento da população de células T reg nesses mesmos 

órgãos, sugerindo uma melhora do perfil Th1/Th17 e Th2, um importante fator envolvido na 

fisiopatologia da AR. 

O percentual da polpa de açaí utilizado nas dietas foi definido a partir do estudo 

desenvolvido por Souza et al. (2010), em ratos. Esta quantidade ofertada em dieta ad libitum 

apresentou efeitos benéficos sobre o perfil lipídico e defesas antioxidantes em animais 

hipercolesterolêmicos. É importante ressaltar que nesse mesmo estudo, a padronização do 

percentual de 2% de polpa de açaí na dieta dos animais não levou a alterações de ordem 
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nutricional nos grupos de animais estudados e foi representativa do consumo de uma porção 

de fruta na alimentação diária de humanos. 

O açaí é um fruto fonte de polifenóis dietéticos, especialmente as antocianinas, que são 

classificadas como os fitoquímicos predominantes em sua polpa. Entre as principais 

antocianinas no fruto, destacam-se a cianidina 3-rutinosídeo e a cianidina 3-glicosídeo. Uma 

grande variação no teor de antociannas foi encontrada por Lichtenthaler et al. (2005) (1,3 a 

46,3 mg/100 g de polpa) em análises de polpas comerciais e não comerciais, o que pode ser 

explicado pelo fato desses flavonoides estarem susceptíveis a variações de acordo com a 

temperatura e iluminação. Ainda, as diferenças também podem estar relacionadas com os 

métodos de quantificação e extração. Mesmo diante das possíveis alterações mencionadas 

anteriormente, em nosso estudo, o teor de antocianinas totais encontrado foi de 6,47 ± 0,858  

mg EAG/100 g de polpa, estando dentro da faixa de variação encontrada por Lichtenthaler et 

al. (2005) e semelhante ao teor encontrado por Guerra et al. (2015), em amostras de polpa de 

açaí comercial, obtidas do mesmo fabricante do presente estudo. 

A capacidade antioxidante total equivalente ao Trolox do açaí, em nosso estudo, foi de 

9,4 + 0,025 µM de trolox/g de polpa e o teor de polifenois totais foi de 549,51 ± 27,340  mg 

EAG/100 g de polpa. Esses valores são semelhantes aos encontrados por Santos et al. (2008), 

que encontraram variações de 10-36 µM de trolox/g de amostra e 182,95-598,55mg/100g de 

amostra, respectivamente, ao analisarem 12 polpas comerciais de açaí. 

Sabe-se que a capacidade antioxidante do açaí está correlacionada com os teores de 

antocianinas e de polifenois. Alguns estudos sugerem que as antocianinas são o principal fator 

contribuinte para a atividade antioxidante do açaí (Rufino et al., 2010; Del Pozo-Insfran et al., 

2004). Porém, tal relação é ainda controversa, o que coloca em questão a real contribuição 

desses compostos no fruto do açaí, sugerindo a necessidade de mais estudos que a 

comprovem. 

Diferentes estudos mostram efeitos de compostos fenólicos, obtidos de diversas fontes 

alimentares, na atenuação do estresse oxidativo e inflamação em doenças inflamatórias e 

autoimunes, incluindo a AR. Porém as doses utilizadas variam de estudo para estudo e, 

usualmente, são administradas em extratos, via gavagem.  

Em nosso estudo, o açaí foi oferecido aos animais como parte da dieta consumida, em 

um percentual de 2% de peso seco da fruta. Partindo dessa proporção, e considerando a média 

de ingestão total da dieta, obtivemos uma média de consumo de 0,16, 0,14 e 0,15 g de açaí 

(peso seco)/animal/dia, ao longo de todo o período experimental, respectivamente nos grupos 
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AÇ, AÇP e AÇT. Partindo dessa ingestão, chegamos a uma média aproximada de 0,1 mg de 

antocianinas totais/kg/animal/dia, em todos os grupos que consumiram a dieta com açaí.  

Em 2006, Wu et al., estimaram, em seu estudo, uma ingestão diária de antocianinas de 

12,5 mg por indivíduo de idade adulta. Tal estimativa corresponde a aproximadamente 0,2 

mg/kg/dia, considerando a média de peso de um indivíduo nessa faixa etária. Guerra et al. 

(2015) utilizaram essa mesma estimativa de antocianinas, obtidas de extrato aquoso de açaí, 

administrados por gavagem, como tratamento de animais submetidos a uma dieta high fat. 

Com isso, demonstraram que o açaí foi capaz de aumentar a expressão e níveis circulantes de 

adiponectina, reduzir TNF, melhorar a sensibilidade à insulina, e diminuir o acúmulo de 

triacilgliceróis no fígado. Ainda, houve melhora no status antioxidante. 

Como podemos observar, o ingestão de antocianinas totais em nosso estudo foi 

aproximadamente 50% inferior do que o consumo estimado nos estudos citados acima. 

Diferente de estudos que utilizaram extratos de outros frutos e alimentos, nosso estudo teve a 

proposta de mimetizar o consumo do açaí ao consumo de uma porção de frutas por humanos, 

em uma dieta equilibrada. Assim, é importante ressaltar que o açaí foi administrado na dieta 

juntamente com outros macro e micronutrientes, sendo considerada uma via mais fisiológica 

para o consumo. Ainda, a polpa de açaí foi misturada sem nenhum tipo de filtração, ou seja, 

manteve 100% de suas fibras solúveis e insolúveis, que em grande parte são perdidas no 

preparo de um extrato aquoso ou alcoólico. Mostramos que em cada 100 g de polpa de açaí 

utilizado, há uma média de 2,27 g de fibras totais, sendo 0,37 g de fibras solúveis e 1,97 g de 

fibras insolúveis, valor consideravelmente maior que o encontrado por Guerra et al. (2015) no 

extrato aquoso de açaí (0,07 g / 100g de EAA). Assim, nossa dieta pode exercer efeitos mais 

pronunciados que compostos isolados devido a efeitos aditivos ou sinérgicos atribuídos a 

presença de diversos fitoquímicos e macro e micronutrientes (Liu, 2004).  

Anticorpos específicos para antígenos, como o colágeno tipo II e a mBSA são 

suficientes para induzir artrite experimental. Além desses, existem vários outros relevantes 

para AR. Os anticorpos associados às doenças autoimunes, como o FR e APAC, são, 

geralmente, específicos para a região constante da imunoglobulina de isotipo G e encontram-

se em altas concentrações no soro, o que caracteriza fortemente essas doenças. Há alguns anos 

tem sido descrita a existência de diferentes tipos de auto anticorpos no soro e no líquido 

sinovial de pacientes com AR, com frequências que chegam a 90% (Stollar, 1991; Tan, 1991; 

Chatfield et al., 2009).  
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Um estudo recente investigou os efeitos terapêuticos de antocianinas (cianidina-3-O-

glucosideo, delfinidina-3-O-glucosideo e petunidine-3-O-glucosideo) extraídas da semente de 

soja preta em modelo murino (DBA/J) de CIA e, após a administração diária de 60 mg/kg ao 

longo de 7 semanas, observaram redução significativa dos níveis séricos de IgG (Ki Min et 

al., 2015). Nossos resultados sugerem que o açaí consumido na dieta ofertando uma média de 

0,01 mg de antocianinas/kg, foi capaz de suprimir a indução da AR, ao reduzir a produção de 

anticorpos IgG, regulando a resposta imune humoral dos animais. Tal resultado foi mais 

evidente no grupo AÇT, grupo que teve uma média de ingestão de açaí um pouco maior que o 

grupo AÇP. É importante enfatizar esse achado, pois, mesmo com doses menores de 

antocianinas ingeridas e por um tempo inferior, o açaí já foi capaz de trazer resultado 

significativo.  

Outra manifestação clínica da artrite experimental é o edema de pata, caracterizado por 

uma resposta relacionada à vasodilatação e ao aumento da permeabilidade vascular, com 

ativação de mediadores inflamatórios, que promovem recrutamento de células inflamatórias, 

especialmente leucócitos, proteínas plasmáticas e líquido do tecido extra vascular para o foco 

inflamatório (Cirino, 1998).  

Reforçando a comprovação de nosso modelo, a indução da artrite promoveu 

significativo edema e alterações histopatológicas na pata traseira dos animais, o que 

caracterizam as manifestações acima citadas. De forma interessante, o consumo da polpa de 

açaí suprimiu o edema de pata que se observa nos animais artríticos, corroborando os 

resultados de estudos prévios que evidenciaram a inibição da liberação de mediadores 

inflamatórios no tecido, a partir do tratamento com compostos fenólicos obtidos de chá verde, 

framboesa e soja, prevenindo, assim, a formação de edema (Ramadan et al., 2015; Jean-Gilles 

et al., 2013; Min et al., 2015).  

  A análise de cortes histológicos da região do joelho de camundongos C57BL/6 

desafiados com mBSA, confirmaram o desenvolvimento de um processo inflamatório 

articular agudo típico da artrite experimental, especialmente com elevação de infiltrado 

inflamatório. O consumo da polpa de açaí nos diferentes grupos levou à diminuição do 

recrutamento de células inflamatórias para o espaço sinovial. Esses resultados sugerem que o 

açaí foi capaz de modular a inflamação observada em membranas sinoviais de camundongos 

C57BL/6 artríticos, provavelmente por mecanismos envolvendo a redução dos níveis de 

anticorpos séricos anti-mBSA. Estudos prévios mostram efeito de diferentes compostos 

fenólicos na melhora do escore histopatológico de animais submetidos à indução de artrite.  
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Extrato de polifenóis do azeite extra-virgem administrado em camundongos DBA1/J, na dose 

de 200 mg/kg, contribuiu para uma diminuição na infiltração de células inflamatórias nos 

tecidos articulares, exsudação no espaço sinovial, hiperplasia sinovial e erosão cartilaginosa, 

em comparação aos animais que não receberam tratamento (Rosillo et al., 2014). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Jean-Gilles et al. (2013), ao administrarem 120 mg/kg de 

extrato de polifenois da framboesa em ratos submetidos a indução da artrite. Vale ressaltar 

que em ambos estudos supracitados, doses inferiores dos extratos (100 mg/kg e 30 mg/kg, 

respectivamente) não foram capazes de atenuar os parâmetros avaliados. 

Dentre os fatores envolvidos na patogênese da AR, o estresse oxidativo apresenta um 

importante papel, correlacionando-se com a gravidade da doença. O aumento da produção de 

ERO pode levar à oxidação de imunoglobulinas de isotipo G, promovendo, assim, a formação 

do FR. Além disso, os estudos mostram que outra consequência desse desequilíbrio é a 

polimerização do ácido hialurônico, o que diminui a viscosidade e funcionalidade das 

articulações. O excesso de produção de ERO pode levar à reabsorção óssea e danos na 

cartilagem, o que representa um balanço redox alterado nas articulações afetadas (Gringhuis 

et al., 2000; Mateen et al., 2016; Sarban et al., 2005). 

Os resultados obtidos neste trabalho em relação ao balanço redox indicam um aumento 

no estresse oxidativo em camundongos submetidos à indução da artrite, evidenciado pelo 

aumento da atividade de MPO nos tecidos periarticulares, aumento das concentrações de 

nitrito no sobrenadante de cultura celular de baço e diminuição dos grupos sulfidrilas nos 

tecidos periarticulares. Os neutrófilos são células envolvidas em cascatas de sinalização 

intracelular e ativação de genes pró-inflamatórios (Prince et al., 2011). Estas células têm papel 

crítico na resposta inflamatória e assim, contribuem para o desenvolvimento e progressão de 

inúmeras doenças inflamatórias (Weiss, 1989). Em modelos de AIA semelhantes ao 

desenvolvido em nosso estudo, sabe-se que a injeção intra-articular com a mBSA induz 

acentuada migração de neutrófilos para o espaço sinovial, com pico após 24 horas (Grespan et 

al., 2008).  

Estudos realizados em humanos mostram que os neutrófilos migram para o fluido 

sinovial, onde fagocitam complexos imunes e liberam proteases, sendo os leucócitos mais 

abundantes na articulação de pacientes com AR ativa, desempenhando importante papel nas 

fases iniciais e tardias da doença (Cascao et al., 2010; Wipke & Allen, 2001). As funções 

efetoras dos neutrófilos ocorrem quando chegam ao tecido, mediante a liberação de enzimas 

contidas em seus grânulos, como a MPO, colagenases, elastases e também o peróxido de 
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hidrogênio (H2O2), que podem provocar graves lesões aos tecidos e células adjacentes 

(Cascao et al., 2010). A determinação da atividade da enzima MPO é uma medida indireta da 

infiltração de neutrófilos no tecido.  

Nossos resultados confirmam as evidências citadas, uma vez que a atividade da MPO 

foi significativamente mais alta em animais artríticos, em comparação aos animais grupos 

controle. O consumo da polpa de açaí promoveu uma discreta redução na atividade da 

enzima, de modo que ambos os grupos AÇP e AÇT permanecessem iguais aos grupos 

controle.  

Estudos recentes mostraram que o açaí teve efeito sobre a redução da atividade da MPO 

em modelos de câncer colorretal e de inflamação aguda de pulmão. Moura et al. (2012) 

administraram 300 mg/kg de extrato aquoso de açaí aos camundongos e obtiveram uma 

significativa redução na atividade da enzima, acompanhada de redução na contagem direta de 

neutrófilos no lavado bronqueoalveolar. Mais recentemente, Choi et al. (2017) avaliaram o 

efeito do consumo da polpa de açaí, oferecida em percentuais de 2,5% e 5%, na dieta em 

forma de pellets, semelhante ao nosso estudo, sobre o desenvolvimento do câncer colorretal e 

observaram que ambas as dietas promoveram uma diminuição significativa na atividade da 

MPO no homogenato de cólon de camundongos, evidenciando mais uma vez o efeito anti-

inflamatório desse fruto. 

O óxido nítrico é um radical livre altamente reativo sintetizado a partir da enzima NO 

sintase (NOS), que catalisa a oxidação L-arginina em L-citrulina (Marletta, 1994). A NOS 

possui diferentes isoformas, agrupadas em duas categorias: constitutiva (c-NOS), envolvida 

na sinalização celular, e a NOS induzível (i-NOS), produzida através da indução por 

macrófagos e outras células ativadas por citocinas, como linfócitos T, células endoteliais, 

miócitos, hepatócitos, condrócitos, neutrófilos e plaquetas. Esta última categoria da enzima 

propicia a síntese de NO com ação citotóxica e citostática, capaz de destruir microrganismos, 

parasitas e células tumorais (Dusting & MacDonald, 1995).  

A ação desse radical livre pode ser direta ou indireta como resultado da sua reação com 

outros compostos liberados durante o processo inflamatório. Quando induzido pelas células 

ativadas, citadas anteriormente, o NO pode ser secretado simultaneamente a intermediários 

reativos do oxigênio, reagindo com os mesmos, caracterizando sua ação citotóxica. A 

exemplo disso, tem-se a reação de NO com o ânion superóxido (O2
-
), que resulta na formação 

de peroxinitrito (ONOO
-
), um potente oxidante de proteínas. Essa reação pode levar à 

formação de outro radical altamente reativo, o hidroxil (HO
.
), a partir na reação do 
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peroxinitrito com hidrogênio, aumentando efetivamente a ação tóxica do NO e do superóxido 

(Droge, 2002; Barry, 2007). Além disso, a protonação do peroxinitrito pode levar à depleção 

de grupos sulfidrila (SH) e outros antioxidantes, o que pode alterar o balanço redox da 

glutationa e conduzir ao estresse oxidativo (Bitencoutt, 2007). 

Evidências têm mostrado que o NO pode contribuir para algumas condições patológicas 

como asma, artrite reumatóide, esclerose múltipla, Alzheimer, entre outras. Isso corrobora as 

pesquisas que identificaram o NO como um importante mediador inflamatório na AR, a partir 

da detecção de concentrações elevadas de nitritos no soro e no líquido sinovial de pacientes 

com AR (Farrell et al., 1996; St Clair et al., 1996). Ainda, aumento da atividade de i-NOS e 

da produção de NO já foram vistos em leucócitos do sangue periférico de pacientes com AR e 

correlacionados com a contagem de células obtidas das articulações dos mesmos (Bauerova & 

Bezek, 1999; Mateen et al., 2016). 

Apesar da importância desse radical livre em diferentes processos patológicos, a sua 

detecção em amostras biológicas ainda é considerada um desafio, em razão das baixas 

concentrações e meia vida extremamente curta (Archer, 1993). Assim, alguns métodos têm 

sido propostos na literatura para a determinação indireta do NO, de diferentes formas, 

incluindo a dosagem de nitrato ou nitrito em amostras biológicas.  

Em nosso estudo, realizamos a dosagem de nitrito no sobrenadante de cultura celular de 

baço, uma vez que a técnica utilizada não foi bem reproduzida no homogenato do tecido 

periarticular dos animais. A cultura celular de baço é composta basicamente por linfócitos T, 

que são isolados a partir da lise do órgão. Como já descrito, essas células, ao serem ativadas, 

são capazes de induzir a formação de i-NOS, enzima responsável por catalisar a reação de 

formação do NO. Nossos resultados mostram que os linfócitos T isolados do baço de animais 

artríticos produziram níveis significativamente mais altos de nitrito, em relação ao grupo 

controle. De forma interessante, o consumo de açaí parece ter contribuído para a diminuição 

na produção deste composto em ambos os grupos AÇP e AÇT, porém, com significância 

apenas no grupo AÇT. Outros estudos têm relatado efeito protetor de antocianinas e outros 

compostos antioxidantes na diminuição da produção indireta de NO em animais artríticos. 

Decendit et al. (2013) observaram que a administração de malvidina 3-O-b glucosídeo, 

antocianina isolada da uva, levou à diminuição da produção de nitrito, através da inibição da 

via i-NOS, em sobrenadante de macrófagos peritoneais de ratos com AIA. Outro trabalho 

observou diminuição significativa nos níveis de nitrito plasmáticos de ratos com CIA 

suplementados com extrato de chá verde e vitamina C (Meki et al., 2009). 
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Os grupos-SH representam todos os grupos tióis encontrados em proteínas e podem 

sofrer oxidação por radicais livres. Dessa forma, radicais livres produzidos em excesso 

oxidam os grupos-SH, com formação de pontes dissulfetos, o que pode ser reversível (Knorre 

et al, 2009). Portanto, baixas concentrações de grupos-SH estão associadas a uma maior 

oxidação (Jones et al., 2002). Em concordância com todos os resultados já citados até aqui, as 

concentrações de grupos-SH nos tecidos periarticulares de animais artríticos foi 

significativamente menor do que nos grupos controle, indicando um maior desequilíbrio 

redox, com maior oxidação de grupos tióis nas articulações afetadas. O consumo de açaí, por 

sua vez, foi capaz de aumentar as concentrações de grupos-SH, com resultado significativo 

observado no grupo AÇT.  

Estudos em humanos mostram um comprometimento dos sistemas de defesa 

antioxidante enzimático e não enzimático, em pacientes com AR. Entre as alterações 

observadas no sistema de defesa enzimático desses pacientes, estão a atividade de SOD 

aumentada, diminuída ou inalterada (Mateen et al., 2016; Veselinovic et al., 2014; El-barbary 

et al., 2011), e atividade de catalase e GPx reduzida ou inalterada, quando comparados a 

pacientes saudáveis (Kalpakcioglu et al., 2008).  

Estudos realizados em animais também vêm mostrando comprometimento em ambos os 

sistemas de defesa antioxidantes em animais artríticos. Porém, nesses modelos, tem sido 

evidenciado que a instalação da doença provoca a diminuição da atividade de enzimas 

antioxidantes e consequente aumento das concentrações de marcadores do dano oxidativo 

(Roy et al., 2012; Chakraborty et al., 2012).  

No presente trabalho, estas alterações foram confirmadas através da menor atividade 

das enzimas SOD e catalase nos animais artríticos, em comparação aos controles. Em função 

da pequena quantidade de tecido obtido dos animais, não foi possível realizarmos a dosagem 

das glutationas em nossas amostras. Optamos, então, pela dosagem dos grupos-SH no 

homogenato do tecido periarticular, uma vez que representam todos os grupos tióis 

encontrados no organismo, principalmente proteínas como a albumina e compostos de baixo 

peso molecular como a cisteína, a qual contém o grupo tiol reconhecido como sítio ativo 

responsável pelas propriedades bioquímicas da glutationa (Marinho et al., 2014). A glutationa, 

por sua vez está envolvida em muitos processos metabólicos, incluindo a prevenção da 

oxidação de grupos tióis de proteínas (Barry Halliwell, 2007). 

 O ânion superóxido é uma das principais ERO envolvidas na inflamação observada 

em pacientes com AR. Juntamente com outras espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, 
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danificam os componentes da cartilagem e matriz extracelular, direta ou indiretamente, 

reduzindo a síntese de componentes da matriz, como colágeno e proteoglicanos (Bauerova & 

Bezek, 1999). A SOD é a enzima responsável pela conversão do ânion superóxido em 

peróxido de hidrogênio, o qual, pela ação da catalase e GPx, é neutralizado em água e 

oxigênio molecular. A inibição da catalase por ânions superóxido já foi evidenciada (Kono & 

Fridovich, 1982), o que sugere que um aumento nas ERO decorrente da AR pode estar 

associado à redução de sua atividade. 

Nossos resultados corroboram aqueles obtidos por Roy et al. (2012), que mostram que o 

tratamento com epigalocatequina-3-galato, importante flavonoide extraído do chá verde, foi 

capaz de aumentar significativamente as atividade de SOD e catalase no tecido periarticular 

de animais submetidos à indução de artrite por adjuvante, em direção à normalidade, 

sugerindo uma ação mediada por mecanismos indiretos, com modulação na atividade de 

enzimas antioxidantes. 

A atividade antioxidante do açaí vem sendo demonstrada em diferentes estudos, tanto 

por mecanismos diretos quanto indiretos. Essa atividade tem sido associada à presença de 

compostos fitoquímicos, que atuam na neutralização de ERO (Barbosa et al., 2016; Shauss et 

al., 2006b) e modulam a atividade e expressão de enzimas antioxidantes (Barbosa et al., 2016; 

Souza et al., 2010; Guerra et al., 2011).  

Enzimas antioxidantes, como a SOD e catalase, têm a produção induzida pela exposição 

à ERO, na tentativa de recuperação do equilíbrio redox (Kensler et al., 2007). A via de 

sinalização do fator de transcrição Nrf2 [Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2] é 

considerada um mecanismo molecular protetor em vários processos patológicos. O Nfr2 é 

mantido no citoplasma, em condições fisiológicas normais, acoplado à proteína repressora 

Keap 1 (Kelch-like ECH-associated Protein 1). Porém, quando o organismo está exposto a 

quantidades elevadas de ERO, há uma dissociação desse complexo e ativação de Nrf2, que se 

desloca para o núcleo celular (Itoh et al., 2003; Vries et al., 2008). No núcleo, esse fator de 

transcrição se liga a elementos de resposta antioxidante (ARE) na região promotora dos genes 

que transcrevem enzimas antioxidantes endógenas, com consequente produção de SOD, CAT, 

GPx, glutationa reduzida e NADPH (Nguyen et al., 2003; Dringen et al., 2005; McCord & 

Edeas, 2005).  

A AR é uma doença ligada fortemente ao aumento do estresse oxidativo, através do 

aumento na produção de ERO, embora os mecanismos desse processos ainda não estejam 

completamente elucidados (Chiurchiù V & Maccarrone, 2011). Nossos resultados apontam 
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para uma maior oxidação de grupos-SH no tecido periarticular de animais AR, bem como 

maior concentração de nitrito nas células do baço dos mesmos animais. Tais concentrações 

foram reestabelecidas com o consumo de açaí, ao mesmo tempo em que observamos uma 

maior atividade das enzimas antioxidantes do tecido periarticular. Sabe-se que o aumento 

excessivo de radicais livres, ERO e ERN pode favorecer a degradação de enzimas 

antioxidantes (Karatas et al., 2003). Tais dados nos permitem sugerir que o açaí pode ter 

contribuído para a modulação da atividade de SOD e catalase em animais submetidos à 

indução de artrite, o que pode ter ocorrido por mecanismos transcricionais, via Nrf2. No 

entanto, para a comprovação desta hipótese mais estudos serão necessários. 

Além disso, diferentes atividades de enzimas antioxidantes já foram aqui relatadas, 

tanto em pacientes com AR quanto em modelos experimentais. As possíveis razões para os 

diferentes resultados observados na literatura incluem a variação na gravidade da doença, 

duração do tratamento, especificidade do tecido avaliado e variações nas condições 

experimentais. 

Os resultados aqui encontrados mostram que o consumo de açaí promoveu melhora nas 

defesas antioxidantes dos animais com AR, observado por discreto aumento na atividade de 

SOD e aumento da catalase, essa última mais evidente no grupo AÇT. Além disso, foi 

observada a diminuição das concentrações de nitrito e aumento dos grupos-SH, em 

comparação aos animais com AR e não alimentados com polpa de açaí.  

Somados a esses achados, outros estudos mostram uma associação inversa entre a 

incidência de AR e antioxidantes participantes do sistema não enzimático, provenientes da 

dieta, com relatos de baixos níveis de antioxidantes como a vitamina C, vitamina E, β-

caroteno, zinco e selênio, em pacientes portadores da doença, em comparação com controles 

saudáveis. Tais estudos levantam a hipótese de que alimentação balanceada com ingestão de 

antioxidantes poderia proteger contra o desenvolvimento ou agravamento da doença, uma vez 

que tem sido negativamente correlacionada com a intensidade da inflamação na AR (Incluir 

Ref.). 

As células inflamatórias que atuam na sinovite, incluindo neutrófilos, produzem 

citocinas, prostaglandinas, além de radicais livres, ERO e ERN. O desequilibro redox 

instalado amplifica o processo inflamatório, levando a destruição articular, edema e dor 

(Vignaud et al., 2005; Henrotin et al., 2005). Portanto, estudos vêm mostrando, cada vez mais, 

o importante link existente entre o estresse oxidativo, com elevação de fatores oxidantes e 

deficiência dos sistemas antioxidantes, e a persistente inflamação na AR (Fang et al., 2002). 
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Encontra-se relatado na literatura o papel essencial desempenhado por TNF, IFN-γ e IL-

17 na manutenção do quadro inflamatório e dano tecidual observados em doenças autoimunes 

humanas e experimentais, bem como sua redução se associando à melhoria dos quadros 

clínicos. De forma semelhante, nós observamos em nosso estudo que os concentrações dessas 

citocinas estavam aumentadas nas células do baço, nos homogenatos de linfonodo 

mesentérico e inguinal e nos tecidos periarticulares dos animais AR (dados não mostrados). 

Esses dados vão de encontro aos achados já aqui citados, que incluem aumento do 

recrutamento de células inflamatórias nas articulações, representado pelo infiltrado de células 

identificado na análise histológica e pela infiltração indireta de neutrófilos observada pelo 

aumento da atividade de MPO, aumento do edema nas patas e desequilíbrio redox, 

caracterizado pelo aumento na produção de nitrito, diminuição dos grupos-SH e menor 

atividade de enzimas antioxidantes SOD e catalase.  

O consumo de açaí foi capaz de reduzir as concentrações de TNF, IFN-γ e IL-17 nas 

células do baço e linfonodo inguinal e de IFN-γ no linfonodo mesentérico.  No entanto, não 

observamos reduções significativas dessas citocinas no tecido periarticular. Estudos que 

avaliaram efeitos de compostos naturais no desenvolvimento e inflamação na AR 

experimental, encontraram resultados variados na produção de citocinas nos órgãos linfoides. 

Kim et al. (2008), ao administrarem 8g/L de compostos fenólicos obtidos do chá verde em 

ratos submetidos a AA, observaram uma redução da concentração de IL-17 em células de 

linfonodos. Porém, não observaram alteração na concentração de IFN-γ. Mais recentemente, 

Yang et al. (2014) encontraram redução nas concentrações de IL-17 e TNF em células de 

baço obtidas de animais artríticos, após o tratamento com epigalocatequina-3-galato, obtida 

do chá verde. 

O açaí é um fruto com efeitos anti-inflamatórios já relatados na literatura, em diferentes 

modelos de doenças e manifestações clínicas. Em estudo realizado por Xie et al. (2011), foi 

visto que camundongos deficientes em apolipoproteína E (apoE), alimentados com suco de 

açaí ao longo de 5 semanas apresentaram redução significativa das concentrações séricas de 

IL-6 e TNF-α e, ainda, da expressão gênica e dos níveis de proteína das mesmas citocinas em 

macrófagos isolados, em comparação ao grupo controle. Neste mesmo estudo, foi verificado 

que o suco de açaí foi eficaz na redução da ativação da via de sinalização do NF-kB. 

Posteriormente, Xie et al. (2012) estudaram uma flavona presente no açaí com potencial efeito 

anti-inflamatório, denominada velutina, a qual inibiu eficazmente a expressão das citocinas 

pró-inflamatórias TNF-α e IL-6, através da inibição da ativação do NF-kB e da fosforilação 
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da p38 e JNK, em cultura de macrófagos peritoneais obtidos de camundongos e estimuladas 

com LPS. Ainda, o extrato de açaí foi capaz de reduzir a expressão de TNF-α em tecido 

pulmonar de camundongos submetidos à exposição de fumaça de cigarro (Moura et al., 2012). 

Nosso modelo experimental é um modelo agudo de artrite induzida por mBSA. Após 14 

dias da imunização realizada na base da cauda, com uma emulsão contendo antígeno, CFA e 

Mcobacterium tuberculosis, realizamos o desafio intra-articular com o mesmo antígeno, o que 

leva a uma inflamação local, através do recrutamento de células inflamatórias, especialmente 

neutrófilos. Em nosso estudo, os animais foram eutanasiados 24 horas após o desafio, período 

no qual ocorre o pico no recrutamento dessas células e produção de mediadores inflamatórios 

no local da lesão, o que caracteriza o modelo agudo da doença. Acreditamos que o consumo 

de açaí, tanto em animais que consumiram a dieta desde o início do experimento (AÇP), 

quanto naqueles que iniciaram imediatamente após a imunização (AÇT), foi capaz de modular 

a produção de citocinas pró-inflamatórias a nível sistêmico, o que foi observado nos 

resultados obtidos em órgãos linfoides e, especialmente, nas células do baço, nas quais 

observamos reduções de todos os marcadores. Nossa hipótese se reforça uma vez que é de 

conhecimento científico que o baço contém um quarto dos linfócitos do corpo e é responsável 

por iniciar a resposta imune (REF). Dessa forma, como o desafio intra-articular foi realizado 

apenas um dia antes da eutanásia, apesar de termos observado efeitos do consumo de açaí 

sobre marcadores do estresse e enzimas antioxidantes, os efeitos locais do açaí sobre a 

inflamação podem não ter sido evidenciados. Vale ressaltar que grande parte dos estudos aqui 

já citados avalia o efeito do tratamento de extratos e compostos fitoquímicos em modelos 

crônicos de artrite, que são caracterizados por experimentos consideravelmente mais longos. 

Além disso, nosso estudo conta com a limitação de não ter avaliado as concentrações de 

citocinas com efeitos anti-inflamatórios, como é o caso da IL-10 e TGF-β, além de não termos 

avaliado a expressão gênica e proteica das citocinas de interesse, assim como proteínas 

quinases e fatores de transcrição envolvidos em vias específicas de sinalização, o que pode ter 

ocultado possíveis efeitos locais do consumo do fruto. Dessa forma, mais estudos serão 

necessários para melhor esclarecer os efeitos anti-inflamatórios do açaí no local da lesão, em 

camundongos artríticos.   

Outra subpopulação de células T CD4+ são as Treg, que exercem importante papel na 

manutenção da tolerância imunológica. Estudos sugerem que na AR há um balanço entre 

fatores regulatórios positivos e negativos, sendo que os fatores negativos estão associados às 

células Th17 e os fatores positivos estão associados às células Treg, responsáveis por 
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modularem negativamente a resposta imune pró-inflamatória da AR. A função supressora das 

Treg está associada à expressão do gene Foxp3, o principal fator de transcrição que induz a 

diferenciação de linfócitos Treg. Esse fator de transcrição também é necessário à modulação 

da expressão de outros genes associados à imunossupressão (Noack & Miossec, 2014; 

Rudensky, 2011).  

Ao identificarmos os efeitos sistêmicos do consumo do açaí, partimos para a hipótese de 

que esse consumo poderia modular a frequência de células T com perfil regulador nos 

linfócitos dos órgãos linfoides estudados. Encontramos frequências de células Treg 

(CD4+CD25+Foxp3+) significativamente superiores em animais artríticos que consumiram 

açaí (AÇP e AÇT) nas células do baço, linfonodos inguinal e mesentérico. Interessantemente, 

no baço, a frequência de células Treg nos animais AÇ apresentou discreto aumento e, no 

linfonodo inguinal, a frequências dessas células no mesmo grupo de animais mostrou-se 

significativamente superior, igualmente aos grupos AÇP e ACT. Esses resultados sugerem 

que o açaí, por si só, foi capaz de promover a diferenciação de células Treg, o que foi mais 

evidente nos grupos de animais artríticos que consumiram esse fruto, possivelmente devido à 

tentativa de suprimir os fatores regulatórios negativos da resposta imune na AR. Esses 

resultados vão de encontro aos anteriormente citados, nos quais encontramos reduções de 

TNF, INF-γ e IL-17 nos órgãos linfoides. 

Diferentes estudos mostraram efeitos de compostos bioativos de alimentos com 

atividades antioxidantes e anti-inflamatórias no aumento da frequência de células Treg e 

modificação do balanço de células T em animais com AR. Ahmad et al. (2013) observaram 

que, em animais tratados com extrato de pro-antocianidinas obtidas da uva houve aumento na 

frequência de células Treg (CD4+CD25+Foxp3+) e diminuição na frequência de células Th17 

(CD4+IL-17+TNF+INF-γ+) em amostras de sangue total de animais submetidos à AIA. 

Outro estudo, realizado por Min et al. (2015), avaliou os efeitos do tratamento com 

antocianinas extraídas da semente de soja preta (entre elas, a cianidina-3-glucosíseo, presente 

no açaí) em modelo de CIA e mostrou redução na frequência de células Th17 (CD4+IL-17+) 

e aumento de células CD4+pSTAT5+, sendo o STAT5 um fator de transcrição em volvido na 

diferenciação de células Treg. Mais recentemente, Yang et al. (2018) observaram que, em 

animais submetidos à CIA e tratados com quercetina, houve aumento na frequência de células 

Treg (CD4+CD25+Foxp3+) e diminuição na frequência de células Th17 (CD4+IL-17+) em 

células de cultura de linfonodos drenantes. Além disso, eles evidenciaram aumento na 
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expressão gênica do Foxp3 e redução na expressão de RORγt, um fator de transcrição 

essencial para a diferenciação de células Th17. 

Estudos que avaliem o efeito do consumo do açaí seja na dieta ou por meio de extratos, 

no balanço de células Treg/Th17, ainda são inexistentes. Contudo, como já mencionado neste 

estudo, o açaí é um fruto rico em polifenóis, especialmente os flavonoides e as antocininas. 

Dentre todos os compostos fitoquímicos encontrados em sua polpa, estão presentes diferentes 

classes de proantocianidinas, a cianidina-3-glucosídeo (Pacheco-Palencia et al., 2009) e a 

quercetina (Kang et al., 2010), ambos citados nos estudos acima, os quais mostraram efeitos 

desses compostos em vias de sinalização que estimulam a diferenciação de células Treg e 

inibem Th17. Dessa forma, podemos sugerir que, em nosso estudo, o açaí pode ter atuado em 

alguma dessas vias, favorecendo a diferenciação das células Treg, o que levou à diminuição 

na produção de citocinas pró-inflamatórias. 

Nossos resultados contribuem para reforçar o papel antioxidante e anti-inflamatório do 

açai, e sugerem que a redução do estresse oxidativo, juntamente com a modulação do 

processo inflamatório pode ser um mecanismo importante envolvido no efeito protetor do açaí 

sobre a AR. É importante enfatizar que este é o primeiro estudo que avalia os efeitos 

antioxidantes e anti-inflamatórios do consumo de uma dieta com polpa de açaí em modelo de 

artrite experimental, especialmente em modelo agudo, induzido por mBSA. Dessa forma, e 

considerando as limitações de nosso estudo, muitos aspectos relacionados aos prováveis 

mecanismos envolvidos a partir do consumo do açaí no desenvolvimento da atrite ainda são 

obscuros e necessitam de maiores esclarecimentos, a partir de estudos futuros.    
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Quadro 2 – Efeito comparativo do consumo de açaí nos grupos AÇP e AÇT.  

Parâmetro analisado AÇP AÇT 

Anticorpos IgG - ↓ 

Edema de pata ↓ ↓ 

Alterações histológicas < < 

Peso do baço - - 

Peso do LNI ↓ ↓ 

Peso do LNM NA NA 

Atividade de MPO - - 

Grupos-SH ↑ ↑ 

Nitrito ↓ ↓ 

SOD - - 

Catalase - ↑ 

TNF – Baço NA ↓ 

TNF – LNI ↓ ↓ 

TNF – LNM NA NA 

TNF – TP NA NA 

INF-γ – Baço ↓ ↓ 

INF-γ – LNI NA ↓ 

INF-γ – LNM ↓ ↓ 

INF-γ – TP NA NA 

IL-17 – Baço ↓ ↓ 

IL-17 – LNI ↓ ↓ 

IL-17 – LNM NA NA 

IL-17 – TP NA NA 

Treg – Baço ↑ ↑ 

Treg – LNI ↑ ↑ 

Treg – LNM ↑ ↑ 

(<) menor do que no grupo AR, (↑) aumentou em comparação ao grupo AR (↓) diminuiu em 

comparação grupo AR. 
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7. Conclusões 

 

Em conclusão, o presente estudo demonstrou, pela primeira vez, que o consumo de uma 

dieta com 2% de polpa de açaí, em proporções que representam o consumo diário deste fruto 

e seus compostos fitoquímicos por indivíduos com uma dieta regular, pode contribuir para a 

prevenção e tratamento das manifestações clínicas e processo inflamatório característicos da 

AR, em um modelo agudo de AIA em camundongos. 
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8. Perspectivas 

 

Os experimentos realizados nesta tese foram o primeiro passo e tornam este trabalho, 

até o momento, pioneiro na avaliação dos efeitos do consumo do açaí sobre a AIA em 

camundongos. Contudo, como já mencionado anteriormente, apesar dos interessantes 

resultados aqui obtidos, nosso trabalho apresenta limitações, tornando-se necessário um 

maior esclarecimento sobre os mecanismos envolvidos, possibilitando melhorias e 

aprofundamento em nossos experimentos e análises. 

Dentre as nossas principais limitações, torna-se especialmente importante a 

compreensão dos efeitos do consumo do açaí sobre a produção de citocinas anti-

inflamatórias, como a IL-10 e TGF-β, as quais podem estimular e serem estimuladas pelas 

células T reguladoras e podem estar associadas ao aumento da frequência dessas células, 

assim como à diminuição na produção de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, é 

fundamental investigar esse efeito sobre fatores de transcrição associados à maior produção 

de citocinas inflamatórias (NF-kB), à diferenciação de células Th17 (STAT3) e diferenciação 

de células T reguladoras (STAT5). É importante enfatizar que a utilização de técnicas de 

PCR e western blotting nos possibilitarão um entendimento ainda maior sobre os 

mecanismos pós transcricionais e traducionais envolvidos na ativação e/ou bloqueio das vias 

envolvidas. 

Finalmente, a realização de experimentos que avaliem o consumo de açaí sobre modelos 

crônicos de artrite experimental será de grande valia para complementar os dados deste 

trabalho acerca dos efeitos desse fruto na artrite, a longo prazo, o que possibilitará maior 

embasamento para a realização de pesquisas em humanos. 
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