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RESUMO

              A eosinofilia tecidual associada ao tumor (TATE), é caracterizada pela
infiltração eosinofílica de neoplasias, não associada à áreas de necrose ou
ulceração. Nos carcinomas de células escamosas bucais (CCEB), a presença de
eosinófilos é comumente identificada, podendo influenciar o prognóstico do
paciente ao participar da resposta imunológica antitumoral. Tão importante quanto
a intensidade da eosinofilia é o estado de ativação dos eosinófilos, caracterizado
pela secreção de suas proteínas citotóxicas. O presente estudo avaliou 27 casos
de carcinoma de células escamosas bucal quanto à eosinofilia e o estado de
ativação dos eosinófilos. Também foi avaliada a existência de um microambiente
molecular usualmente considerado favorável à eosinofilia, caracterizado pela
presença de interleucina-5 (IL-5), o fator de diferenciação dos eosinófilos,
indicando, também, uma resposta inflamatória local tipo 2. A quantificação da
eosinofilia foi realizada em cortes histológicos corados pela técnica do Sirius red.
O estado de ativação dos eosinófilos foi avaliado através da técnica da imuno-
histoquímica utilizando-se os anticorpos monoclonais EG1 e EG2. O EG1
identifica a proteína catiônica eosinofílica (ECP) nas suas formas armazenada e
secretada enquanto que EG2 identifica ECP e neurotoxina derivada de eosinófilo
(EDN), nas suas formas secretadas. O microambiente molecular foi também
analisado pela imuno-histoquímica usando-se o anticorpo policlonal anti-hIL5 para
identificação da IL-5. Os resultados mostraram correlação positiva entre a
eosinofilia e a marcação por EG1 e EG2. No entanto, não houve correlação entre
a eosinofilia  com o anti-hIL-5. Os resultados sugerem que no CCEB os eosinófilos
infiltrantes estão ativados e que outros fatores, além da IL-5, podem ser
responsáveis pela sua presença e que estas células não estão, necessariamente,
restritas às respostas tipo 2.
Palavras-chave: Eosinófilo, eosinofilia tecidual associada ao tumor, carcinoma de
células escamosas bucal.



ABSTRACT

              Tumor associated tissue eosinophilia, or TATE, is characterized by
infiltrating eosinophils in neoplasias unassociated with areas of necrosis or
ulceration. Eosinophils are commonly identified in oral squamous cell carcinomas
(OSCC) and may influence patient’s prognosis participating in the antitumor
immunological reactions. The activation of eosinophils which is characterized by
cytotoxic protein secretion is just as important as the number of infiltrating cells.  The
present study evaluated 27 cases of OSCC in relation to eosinophilia and to the
activation status of eosinophils. We also evaluated the existence of a molecular
microenvironment usually considered favorable to eosinophilia, being characterized
by the presence of interleukin-5 (IL-5), the eosinophil differentiation factor. Il-5 also
indicates a Th2-like inflammatory reaction. The quantification of eosinophilia was
preformed on Sirius red stained sections. The activation status of eosinophils was
accomplished by immunostaining with EG1 and EG2 monoclonal antibodies. EG1
identifies the eosinophil cationic protein (ECP) in its storage and secreted forms while
EG2 identifies ECP and eosinophil derived neurotoxin (EDN) in its secreted forms.
The molecular microenvironment was also analyzed by immunohistochemistry
technique using anti-h-IL5 polyclonal antibody for IL-5 identification. The results
showed statistically significant correlation between eosinophilia with EG1 and EG2.
However, there was no correlation between eosinophilia and anti-hIL5. The results
suggest that in OSCC the infiltrating eosinophils are activated and that other factors
besides IL-5 may be responsible for its presence and that these cells are not
necessarily restricted to Th2- like reactions.
Key words: Eosinophil, Tumor associated tissue eosinophilia, oral squamous cell
carcinomas



1 INTRODUÇÃO

O carcinoma de células escamosas bucal (CCEB) é caracterizado,

morfologicamente, por ilhas infiltrativas de células tumorais associadas à presença

de um infiltrado inflamatório, de intensidade variável, no tecido conjuntivo

circunjacente. Dentre as células inflamatórias presentes destaca-se o eosinófilo, uma

célula dotada de propriedades citotóxicas, que pode influenciar o  prognóstico de

uma série de neoplasias, incluindo o câncer de boca. A infiltração neoplásica de

eosinófilos é denominada de eosinofilia tecidual associada ao tumor, mais conhecida

como TATE.

A participação de TATE no prognóstico do CCEB é usualmente

considerada favorável e atribuída à ação das proteínas citotóxicas. No entanto, a

presença de eosinofilia pode também implicar na existência de uma resposta

imunológica tipo 2, normalmente considerada menos eficaz na eliminação tumoral e

modulada pela interleucina 4 (IL4) e interleucina 5 (IL5), esta última considerada o

fator de diferenciação do eosinófilo.
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Em um infiltrado inflamatório com eosinofilia, tão importante quanto a

intensidade do número de eosinófilos presentes é o seu estado funcional ou de

ativação, caracterizado pelo processo de degranulação e liberação de suas

proteínas citotóxicas.

Em 1984, TAI et al. produziram dois anticorpos monoclonais,

denominados de  EG1 e  EG2, para auxiliar a identificação de eosinófilos, no seu

estado ativado. O EG1 e o EG2 foram desenvolvidos a partir de eosinófilos

sangüíneos, provenientes de pacientes portadores da síndrome hipereosinofílica

(HES). O anticorpo EG1 mostrou especificidade para a proteína catiônica eosinofílica

(ECP) na sua forma armazenada e secretada, enquanto que o EG2 identificou a

ECP e a neurotoxina derivada de eosinófilo (EDN), ambas nas suas formas

secretadas.88

A partir do trabalho de TAI et al. (1984), estes anticorpos vêm sendo

amplamente utilizados, através da técnica de imuno-histoquímica, como marcadores

de ativação do eosinófilo, principalmente, em doenças inflamatórias intestinais e

alérgicas, na tentativa de associar o estado de ativação dos eosinófilos com o curso

e a severidade da doença e a resposta ao tratamento.88

Em 2002, DE CARVALHO estudou o CCEB verificando a correlação entre

a eosinofilia tumoral  e as características fenotípicas do infiltrado inflamatório, com o

padrão de invasão tumoral. Dentre os seus resultados constatou que nos tumores

com padrão de invasão compressivo, o número de eosinófilos foi quantitativamente

maior comparado ao grupo de tumores com o padrão infiltrativo, indicando que no

CCEB a eosinofilia tumoral pode auxiliar no controle do avanço do tumor. Nos casos



18

de padrão infiltrativo associados à grande quantidade de eosinófilos pôde ser

verificado correlação significativa com células B CD20+, indicando a possibilidade de

haver um microambiente molecular favorável à presença do eosinófilo e à resposta

tipo 2.20

Nas neoplasias associadas a TATE, incluindo o CCEB, os estudos têm

sido realizados objetivando a identificação quantitativa da eosinofilia. Desse modo,

o estado de ativação dos eosinófilos infiltrantes é um aspecto a ser melhor avaliado,

bem como as características moleculares que, sabidamente, favorecem a infiltração

eosinofílica e, conseqüentemente, as respostas imunológicas tipo 2.



2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS BUCAL

2.1.1 Aspectos Gerais

O câncer de boca e orofaringe representa, atualmente, cerca de 6% de

todas as lesões malignas no mundo.39,83 Sua incidência é mais comum nos países

em desenvolvimento, acometendo particularmente o sudeste da Ásia e o

Brasil.12,81,83,99 No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA)

para o ano de 2005, o câncer da região de cabeça e pescoço deverá ser o 8o tipo

mais freqüente entre os homens e o 9o entre as mulheres.12

Mais de 95% das lesões malignas que acometem a cavidade bucal são

classificadas, morfologicamente, como carcinomas de células escamosas.19,39,81,83,99

O carcinoma de células escamosas bucal (CCEB) ocorre mais comumente em
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pacientes do sexo masculino, entre a 6a e 7a décadas de vida, sendo o ventre e a

borda látero-posterior de língua, e o assoalho bucal, os locais mais

afetados.19,63,64,81,83,99,100 Nos estágios iniciais, o CCEB se apresenta, clinicamente,

como uma lesão leucoplásica, eritroplásica, leucoeritroplásica ou ulcerada.100 Com a

progressão da lesão pode ser observado o desenvolvimento de  uma massa

exofítica, com superfície irregular ou papilar, ou um padrão de crescimento

endofítico, caracterizado por ulceração de bordas elevadas.63,64

Histopatologicamente, o CCEB é caracterizado pela presença de ilhas e

cordões infiltrativos de células epiteliais malignas, que mostram diferenciação em

direção a uma morfologia escamosa. Tumores superficiais e profundamente

invasivos exibem pleomorfismo celular e nuclear em graus variados e, normalmente,

é encontrada uma resposta inflamatória mononuclear de intensidade variável, ao

redor do ninho de células invasoras.64

2.1.2 Etiopatogênese do Carcinoma de Células Escamosas Bucal

A etiologia do CCEB é considerada multifatorial, estando fortemente

associada à ação de fatores de risco de natureza endógena e ambiental.63,64 Dentre

os fatores exógenos, o tabaco e o álcool são considerados os principais agentes

associados ao aparecimento do câncer de boca.12,63,64,81,99,100,105

O modo de ação de cada fator, em geral, é mal compreendido, exceção

feita ao tabaco, considerado um carcinógeno independente para o desenvolvimento

do câncer de boca. Nesse aspecto, estudos epidemiológicos demonstram que o

risco de desenvolvimento do CCEB é cinco a oito vezes maior em fumantes,
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comparado aos não fumantes.64 O álcool, por sua vez, é considerado um co-fator

podendo agir localmente nas células epiteliais ou sistemicamente ocasionando

disfunção hepática, imunossupressão e deficiência nutricional.12,100

Outro importante fator atualmente implicado na etiologia do CCEB é a

erva cannabis sativa ou maconha. A maconha é um potente irritante para o trato

respiratório contendo carcinógenos capazes de causa câncer de pulmão. Também

pode exibir efeito sinérgico com o tabaco, potencializando a probabilidade do

desenvolvimento de malignidade. O uso regular da maconha vem sendo

considerado fator de risco em potencial, parcialmente responsável pelo aumento dos

casos de CCEB em pacientes jovens.64,105 Tanto a maconha quanto o cigarro podem

alterar a morfologia celular, o processo de mitose e a síntese de DNA.64 Outros

fatores que também estão implicados no desenvolvimento do CCEB têm sido a

predisposição genética, higiene oral deficiente, fatores sócio-econômicos, a radiação

ultravioleta (no caso de câncer de lábio), anemia por deficiência de ferro e

imunossupressão.12,63,64

A correlação entre vírus oncogênicos e o câncer de boca tem sido

comumente relatada.99,105 Dentre estes, o Papilomavírus humano ou HPV já foi

identificado em várias neoplasias carcinomatosas do corpo, sendo encontrados

principalmente os vírus classificados como de  alto grau ou oncogênicos, como os

tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82. O HPV promove

malignização por meio da ação das oncoproteínas E6 e E7 no controle do ciclo

celular, sendo capaz de inativar a proteína p53 e ativar a expressão da

telomerase.105 No entanto, o desenvolvimento de processos malignos decorrente da

ação de HPV foi comprovada somente em lesões pré-malignas e câncer da cérvice
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uterina. A presença do DNA do HPV em espécimes tumorais, embora necessária,

não é suficiente para a associação do HPV na patogênese do CCEB.105

O vírus Epstein-Barr (EBV) é bem estabelecido como agente etiológico do

linfoma de Burkitt e do carcinoma nasofaríngeo.105 Em 2000, CRUZ et al., citado por

VENTURI et al. (2004), realizaram um  estudo para avaliar o DNA, o RNA e o nível

de proteínas do EBV no CCEB, no qual demonstraram uma alta prevalência pela

técnica da reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction – PCR) de

DNA de EBV (100%). No entanto, não foi detectada a presença por imuno-

histoquímica (IHQ) de LMP-1, nem de BZLF-1(Zebra). Esse resultado sugere que o

EBV nos CCEB não apresenta potencial transformador, devido à ausência de LMP-

1, e nem ciclo lítico, por ausência de Zebra.99

O desenvolvimento de câncer é decorrente de distúrbios nos mecanismos

celulares que promovem o crescimento e a diferenciação da célula ou a supressão

de um fenótipo maligno. No estudo do câncer, o uso de marcadores moleculares

para a predição do comportamento biológico de tumores vem se mostrando

promissor. A identificação de alterações genéticas e bioquímicas pode revelar

características sobre o potencial de crescimento, recidiva e metástase, auxiliando na

melhor definição da terapêutica e prognóstico do paciente. Nesse panorama,

destacam-se as proteínas envolvidas nos mecanismos de proliferação e de

supressão do ciclo celular, no processo de apoptose, nos fatores promotores da

angiogênese, do crescimento, adesão celular e degradação da matriz extracelular.105                 

Um dos principais mecanismos de regulação da célula é exercido através

da proteína supressora tumoral p53. Em condições normais a p53 é expressa em
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concentrações pequenas e apresenta meia vida curta, sendo logo degradada. O

aumento da sua expressão é observado quando ocorrem danos ao DNA da célula.

Nessa situação ocorre parada do ciclo celular na fase G1, a fim de que sejam

acionados mecanismos de reparo no genoma. Quando o reparo não é possível, a

p53 induz a célula à apoptose. Devido a essa ação regulatória nos processos de

proliferação e crescimento celular, a p53 é denominada de “guardiã do genoma”. A

ausência de função da p53, por sua inativação ou mutação, tem sido correlacionada

com o aumento da susceptibilidade para o desenvolvimento de neoplasias, incluindo

o CCEB. Ademais, uma p53 alterada pode acarretar na expressão aumentada ou

irregular de outros fatores moleculares, como a telomerase, uma enzima envolvida

na reconstrução dos telômeros dos cromossomas e, portanto importante para

permitir a contínua replicação celular. No CCEB, a expressão da telomerase está

presente em 75 a 90% dos casos podendo contribuir para a proliferação das células

cancerosas.99

2.1.3 Prognóstico do Carcinoma de Células Escamosas Bucal

Para o CCEB os parâmetros geralmente utilizados para se determinar a

adequação do tratamento instituído são: tempo livre de doença, recidiva local,

disseminação regional, metástase a distância e sobrevida. Segundo dados do INCA,

atualmente a mortalidade por câncer de boca corresponde a menos de 30% dos

casos novos. A sobrevida média, estimada em cinco anos, é cerca de 60% nos

países desenvolvidos e 40% naqueles em desenvolvimento.12

O tratamento do CCEB consiste em ampla excisão cirúrgica, radioterapia,

ou uma combinação de ambas.64 É guiado pelo estadiamento clínico da doença, o
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sistema TNM, desenvolvido por Pierre Denoix (França) entre os anos de 1943 e

1952 e tem por base a avaliação da extensão do tumor primário (T), o envolvimento

de linfonodos regionais (N) e a presença ou não de metástases à distância (M). O

sistema TNM vem sofrendo várias modificações desde então e, apesar de definir

anatomicamente o tumor, não considera o seu comportamento biológico e os

aspectos relacionados ao hospedeiro.11,19

Em relação ao CCEB há correlação entre a localização do tumor e o

prognóstico, sendo observado que quanto mais posterior a lesão, pior o

prognóstico.81,100 Outros aspectos que podem influenciar o comportamento biológico

do tumor, incluindo a capacidade de gerar metástase, são o estágio da doença na

época do diagnóstico, a presença de barreiras anatômicas, a natureza do

suprimento sangüíneo e linfático, o tipo histopatológico e grau de diferenciação

celular.64,105

CARVALHO et al. (2004) analisando a sobrevida de 3267 pacientes

portadores de câncer bucal e de orofaringe tratados no Hospital do Câncer A. C.

Camargo, em São Paulo, no período de 1953 a 1997, verificaram melhoria

significativa nos índices de sobrevida ao longo das décadas. O fato foi atribuído aos

avanços na área da medicina, o que permitiu uma definição mais adequada do

estadiamento clínico através de sofisticados exames por imagens, descrição

anatomopatológica detalhada da lesão, aprimoramento de técnicas cirúrgicas de

ressecção  tumoral e, principalmente, de reconstrução permitindo a ampliação das

margens cirúrgicas, melhores equipamentos de radioterapia, cuidados

multiprofissionais, avanços na área de anestesiologia, controle das co-morbidades e

unidades de tratamento intensivo.14
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Histopatologicamente, o CCEB tem sido classificado de acordo com o

grau de diferenciação celular, a forma de infiltração no tecido conjuntivo subjacente

e a resposta do hospedeiro. Ao longo dos anos alguns sistemas de classificação

foram desenvolvidos, sendo os mais comumente utilizados o de Broders, o de

Anneroth e o de Bryne. A classificação de Broders foi criada em 1984 e baseia-se no

quanto a neoplasia se assemelha ao epitélio escamoso normal. Em 1987,

ANNEROTH et al. (1987), citado por DE CARVALHO (2002), propuseram um

sistema de graduação de acordo com o padrão de invasão tumoral e a interação

tumor-hospedeiro. Já BRYNE et al., em 1989, citado por DE CARVALHO (2002),

sugeriram uma classificação baseada na análise da área de interface do tumor com

o tecido conjuntivo subjacente, alegando ser esta a região de maior ocorrência de

alterações celulares e moleculares da neoplasia.20

Os aspectos histopatológicos também descritos como tendo valor

prognóstico são as características das margens da ressecção cirúrgica, o

envolvimento de espaços vasculares e linfáticos, a invasão de estruturas neurais,

musculares, ósseas e cartilaginosas, a profundidade e a espessura tumoral e a

resposta inflamatória do hospedeiro.105

2.2 ASPECTOS IMUNOLÓGICOS DO CARCINOMA DE CÉLULAS

ESCAMOSAS BUCAL

A presença de células inflamatórias na mucosa e submucosa do trato

gastrointestinal é uma observação comum, representando uma importante primeira

linha de defesa. Estudos sobre a ontogenia da imunidade das mucosas observaram
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que o número de linfócitos intra-epiteliais aumentava após o nascimento, chegando

aos níveis do adulto aos dois anos de idade.1

Na mucosa bucal, o epitélio e a lâmina própria apresentam células de

defesa mesmo em regiões sem sinais clínicos de inflamação. Alterações  severas no

tecido epitelial bucal, como as decorrentes do desenvolvimento de displasia epitelial

ou carcinoma de células escamosas, são geralmente acompanhados de um

aumento do infiltrado de células inflamatórias.42

O sistema imunológico humano é constituído por mecanismos de

vigilância e proteção contra agentes microbianos invasores, o desenvolvimento de

neoplasias e a remoção de células e de proteínas desnaturadas.1 Após estimulação

antigênica a resposta imunológica é iniciada a partir do reconhecimento do antígeno,

seguido da ativação e da amplificação do sistema, da produção de mediadores pró-

inflamatórios, do recrutamento de células fagocitárias e efetoras e da limitação da

reação.1

São reconhecidos, genericamente, dois sistemas de defesa: a imunidade

natural ou inata e a imunidade adaptativa, também denominada de adquirida ou

específica. A imunidade natural é considerada a primeira linha de defesa do

organismo estando presente antes da exposição a imunógenos. É constituída por

barreiras físicas, bioquímicas e celulares e o seu modo de ação é relativamente

constante.1 Caracteriza-se pela participação de células fagocitárias, eosinófilos,

células exterminadoras naturais (células NK), proteínas solúveis e receptores de

superfície celular, codificados pela linhagem germinativa. A imunidade natural é
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responsável pela discriminação entre antígenos próprios dos não próprios, e pela

indução de respostas adequadas para a eliminação dos agentes estranhos.1

O sistema imunológico adaptativo, por sua vez, é construído ao longo da

vida do indivíduo. Caracteriza-se pelo desenvolvimento de mecanismos que

garantem a especificidade e a durabilidade da resposta. É orquestrado por um

repertório diversificado de linfócitos T e B, sendo estas as únicas células capazes de

reconhecer determinantes antigênicos distintos, através da interação com receptores

de membrana.1

Linfócitos T constituem os principais mediadores das respostas

imunológicas celulares, reconhecendo antígenos associados a moléculas do

complexo principal de histocompatibilidade (MHC) expressos na superfície de

células apresentadoras de antígenos (APC). Linfócitos B participam das respostas

humorais, sendo as únicas células do organismo com capacidade de produzir e

secretar anticorpos, para isso diferenciando-se em plasmócitos.1,97

As neoplasias são imunogênicas, expressando antígenos que não são

expressos nas células normais, como produtos de translocações cromossômicas e

mutações, ou que normalmente são pouco expressos, como fatores de transcrição,

receptores de superfície e antígenos fetais.69 O provável estímulo à resposta do

sistema imunológico é, portanto, decorrente de mudanças fenotípicas celulares e

metabólicas dos tumores, em comparação as células normais. Em geral, acredita-se

que quanto maior a resposta inflamatória, maior a competência imunológica do

paciente e, conseqüentemente, menor o potencial de disseminação do tumor. Desse

modo, a quantidade das células de defesa, as suas propriedades fenotípicas e os
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seus produtos podem auxiliar no controle da doença, influenciando na resposta ao

tratamento e no prognóstico do paciente.1

O reconhecimento antigênico de proteínas tumorais segue mecanismo

semelhante ao reconhecimento de antígenos não tumorais e depende de receptores

de antígenos (TCR) presentes na membrana dos linfócitos. Estes por sua vez

interagem com os antígenos na superfície de células apresentadoras de antígenos

ou na membrana de células alvo.42 Uma vez interiorizado pelas APC, os antígenos

tumorais, são expressos em sua membrana associados ao MHC classe II. Os

linfócitos capazes de reconhecer esta configuração pertencem à classe de linfócitos

TCD4+ auxiliar. Após o reconhecimento do antígeno, esta classe de linfócito T ativa-

se, prolifera e secreta uma série de citocinas que são capazes de ativar outras

populações celulares. Dentre estas estão os linfócitos TCD8+, de atividade

citotóxica, que reconhecem antígenos apresentados em células alvo ligados a

moléculas do MHC classe I. Os linfócitos B, ativados por citocinas dos linfócitos T,

entram em mitose e diferenciam-se em plasmócitos, passando a sintetizar anticorpos

contra antígenos tumorais.34,43

Para a eliminação de células tumorais, o sistema imunológico do

hospedeiro age através das respostas humoral e celular. O tipo de resposta

imunológica predominante irá depender da natureza das citocinas presentes no sítio

da lesão.34,43,57,70 Uma resposta celular, denominada de tipo 1, caracteriza-se pela

diferenciação da célula TCD4+ auxiliar tipo 1 (Th1) e envolve a presença, dentre

outras, de interferon gama (IFNδ) e  interleucina 2 (IL2) que ativam os linfócitos

TCD8+ citotóxico. A resposta humoral, ou tipo 2, é caracterizada pela diferenciação

da célula TCD4+ em TCD4+ auxiliar tipo 2 (Th2), acompanhada pela produção de
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IL4, IL5 e IL10, induzindo a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos produtores

de anticorpos e promovendo, ainda, a maturação, ativação e sobrevida dos

eosinófilos. Está ainda associada com a redução ou ausência de resposta

celular.34,57,70

Existem estudos na literatura que sugerem que tanto as células TCD4+

Th1 quanto as Th2 podem agir independente dos linfócitos TCD8+, atuando

diretamente na eliminação do tumor. Nestes casos, a erradicação do tumor é

mediada por células mielóides tumoricidas recrutadas para o tumor ou através de

citocinas anti-angiogênicas, como IL4, secretadas pelas células TCD4+.57

NISHIMURA et al. (1999) investigando a função das células Th1 e Th2

verificaram que os dois tipos celulares são capazes de eliminar o tumor, quando

injetadas em camundongos com células tumorais A20. Células Th1 eliminaram o

tumor, induzindo a imunidade citotóxica enquanto que células Th2 induziram a

necrose tumoral. Ambas recrutaram linfócitos TCD8+ no processo.66

Outras classes de leucócitos que participam da resposta imunológica

celular inespecífica, são os granulócitos polimorfonucleares (PMN), as células

natural killer (NK) e os monócitos. Os PMN agem através de fagocitose de antígenos

e citotoxicidade celular, sendo também responsáveis pela ativação das demais

formas de resposta imunológica. Os granulócitos do tipo eosinófilos estão presentes

em quantidade variável no infiltrado inflamatório tumoral, sendo o seu acúmulo

definido como eosinofilia tecidual associada ao tumor (TATE). As células NK são

linfócitos funcionalmente diferentes e são capazes de destruir uma ampla variedade

de células, inclusive células tumorais, sem a necessidade de prévia sensibilização.
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Os macrófagos infiltrados no tumor são, com freqüência, angiogênicos e podem

favorecer o crescimento tumoral, como no melanoma e no câncer de mama onde a

presença de macrófagos já foi correlacionada com prognóstico desfavorável.57

No CCEB a presença de um infiltrado inflamatório de intensidade variável

no tecido conjuntivo subjacente é comumente encontrada. SNYDERMAN et al.

(1991) citam como uma característica comum no CCEB, a infiltração de células

mononucleares, também chamados de linfócitos infiltrantes do tumor (TIL). Dentre as

células inflamatórias presentes no CCEB destaca-se o eosinófilo, uma célula dotada

de propriedades citotóxicas com papel fundamental na imunologia das mucosas e

que vem se mostrando relevante na associação com o prognóstico de uma série de

neoplasias, incluindo o câncer de boca.84

2.3 EOSINÓFILO

2.3.1 Aspectos Gerais

O termo eosinófilo foi introduzido por Paul Ehrlich em 1879, quando

observou células com numerosos grânulos citoplasmáticos com afinidade por

corantes ácidos como a eosina.24,29,102,104 O eosinófilo, assim como os neutrófilos e
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basófilos, é um granulócito derivado da medula óssea, de núcleo bilobulado e com

aproximadamente 8 µm de diâmetro.29,102,104 (Figura 1)

A taxa de eosinófilos no corpo é estritamente regulada. Em indivíduos

normais, os eosinófilos somam de 2 a 10% dos leucócitos no sangue periférico,

sendo considerados células com tropismo por tecidos, e observadas, principalmente,

em locais em contato com o  ambiente externo, como os tratos respiratório, gastro-

intestinal, genito-urinário inferior e a pele.29,60,76,104 Um acúmulo marcante de

eosinófilos pode ocorrer em diversas desordens importantes, como processos

inflamatórios, doenças alérgicas, infecções parasitárias e câncer.15,73,76,102,104

Figura 1: Eosinófilos corados pela Hematoxilina e eosina no CCEB
(HE – objetiva 100X)
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Após serem gerados na medula óssea, os eosinófilos circulam pelo

sangue até se localizarem nos tecidos, onde exercem sua atuação liberando suas

proteínas granulares, citocinas e mediadores lipídicos.15,76,102,104 Têm maior

sobrevida, comparados aos neutrófilos, e podem permanecer viáveis por semanas

nos tecidos.104

A migração dos eosinófilos da corrente sangüínea para os tecidos envolve

a interação entre estes e as células endoteliais, sendo mediada por moléculas de

adesão. A adesão ao endotélio vascular é realizada através de selectinas, integrinas

e de seus  ligantes. As integrinas incluem a família β2 e β1, dentre as quais as

moléculas very late antigen4 (VLA4). As integrinas β2 interagem com a molécula de

adesão intercelular 1 (ICAM1), enquanto as integrinas β1 interagem com a molécula

de adesão vascular 1 (VCAM1). Apesar da interação β2-ICAM1 ser utilizada por

todos os leucócitos, a interação VLA4-VCAM1 é usada por eosinófilos e células

mononucleares. A expressão de ICAM1 é induzida por uma variedade de

mediadores pró-inflamatórios como IL1 e fator de necrose tumoralα (TNFα),

enquanto VCAM1 é induzida primariamente por IL4.45,76,90 A ligação de eosinófilos

ao endotélio ativado é primariamente mediado através de interações VLA4-VCAM1 e

antígenos funcionais de linfócitos 1 (LFA1)-ICAM1.96

O eosinófilo contém uma variedade de grânulos, dentre os quais os

primários, os secundários e os grânulos pequenos24,29 (Figura 2).

Os grânulos primários se desenvolvem logo cedo na maturação. Não

apresentam núcleo, variam em tamanho e são maiores do que os grânulos
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secundários. Nos primários encontram-se as proteínas dos cristais de Charcot-

Leyden (proteína CLC), freqüentemente identificadas no escarro, fezes e tecidos,

constituindo um marcador para doenças relacionadas ao eosinófilo.24,102,104

Os grânulos secundários, ou específicos, são responsáveis pela

propriedade tintorial do eosinófilo e o centro cristalóide do grânulo é composto pela

proteína básica principal (MBP), enquanto a matriz contém proteína catiônica

eosinofílica (ECP), peroxidase eosinofílica (EPO) e neurotoxina derivada de

eosinófilo (EDN), além de citocinas pré-formadas.24,29,104

Os grânulos pequenos contêm aril-sulfatase e fosfatase ácida, dentre

outras enzimas.24,29,98,102,104

Outras organelas identificadas nos eosinófilos são estruturas vesículo-

tubulares, que contém albumina em seu interior, bem como corpos lipídicos, que são

inclusões ricas em lipídios, não ligadas à membrana.24,102,104 Os corpos lipídicos

aumentam em número quando o eosinófilo é ativado, sendo a principal fonte de

ácido araquidônico.102,104
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O corante Sirius red F3B foi proposto, inicialmente, por Sweat & Pulcher,

em 1965, e modificado por Llewellyn, em 1970, com a finalidade de corar depósitos

amilóides. Dentre as vantagens citadas estão a estabilidade à temperatura ambiente

e a durabilidade da coloração na lâmina.7 O Sirius red demonstra alta especificidade

e sensibilidade48 para corar além do tecido amilóide,7,13 colágeno do tipo I, II e

III40,65,78 e grânulos eosinofílicos.7,103 É um corante aniônico forte, que cora através

da reação dos seus grupos ácidos sulfônicos, com grupos básicos presentes nas

proteínas contendo aminoácidos básicos.40,65

A denominação “Sirius red” faz alusão ao sistema estrelar Sirius, descrito

pelos astrônomos da Antigüidade como sendo uma estrela de luz intensa e

avermelhada. O termo Sirius é proveniente do grego, significando abrasador. No

Figura 2: Estrutura do eosinófilo: núcleo bilobulado (BLN); grânulos primários
(1o); grânulos secundários (2o ); grânulos pequenos (SG); corpos lipídicos (LB);
CLC (Charcot Leyden); lisofosfolipase (LPLase); 5´lipoxigenase (5´LO);
cicloxigenase (COX); leucotrieno C4 (LTC4); ácido araquidônico (AA).
Fonte: GIEMBYCZ & LINDSAY (1999)
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antigo Egito, a estrela Sirius era venerada e representava a Deusa Isis Sotis e o

Deus Hermes Thot. O seu surgimento no céu coincidia com o período da cheia do rio

Nilo, trazendo prosperidade e fertilidade às terras inundadas. O sistema estrelar

Sirius faz parte da constelação Canis Major (O Grande Cão), situando-se no olho do

cão e representando, juntamente à constelação de Canis Menor (O Pequeno Cão),

os dois cachorros pertencentes ao caçador celeste Orion. Como a cheia do rio Nilo

coincidia com o auge do verão, até hoje, quando um dia está demasiadamente

quente é usada a expressão "um calor de cão".41 Atualmente sabe-se que Sirius é

uma estrela binária, de luz branca e composta por Sirius A, a mais luminosa e visível

a olho nu, e Sirius B, uma estrela anã. Apesar de muitos astrônomos da Antigüidade

terem descrito Sirius como uma estrela vermelha, não se sabe como foi possível a

sua mudança de cor para branca, em tão curto período de tempo, necessitando,

para isso, de centenas de milhares de anos.41

2.3.2 Proteínas Citotóxicas dos Eosinófilos

A atividade citotóxica dos eosinófilos decorre principalmente da secreção

e  ação  de suas proteínas citolíticas, listadas a seguir:

A proteína básica principal - MBP - assim denominada por ser a proteína

eosinofílica mais abundante, tem 14 kDa e é rica em resíduos de arginina, sendo

formada por uma cadeia polipeptídica simples de 117 aminoácidos. Não tem

atividade enzimática reconhecida, porém é tóxica contra parasitas helmínticos,

células tumorais e hospedeiras.102,104 Já foi detectada em basófilos e na

placenta.24,87,102 A MBP tem sido bastante estudada devido a sua toxicidade para
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células mamíferas, principalmente células epiteliais respiratórias, o que levou a

associação dos efeitos das proteínas eosinofílicas na asma e doenças alérgicas.102

A proteína catiônica eosinofílica - ECP - tem 22 kDa e é constituída por

uma cadeia simples de polipeptídeos contendo 16 aminoácidos102,104 e grande

quantidade de resíduos de arginina.55,75,98,102,104 Está armazenada na matriz dos

grânulos específicos dos eosinófilos inativos e é liberada com a ativação desta

célula.75,98 É uma ribonuclease A com atividade fraca (100 vezes menos ativa que a

neurotoxina derivada de eosinófilo) e atua ainda como anti-helmíntica,

antibacteriana, sendo tóxica para as células hospedeiras.24,55,75,98,102,104 Sua

atividade de ribonuclease aparentemente não está relacionada à citotoxicidade.24,75

Acredita-se que exerça seus efeitos citotóxicos criando poros na membrana das

células alvo que podem causar sua lise osmótica ou facilitar a entrada de outras

moléculas tóxicas.24,55,75,76,98,102 Num estudo in vitro, realizado por MAEDA et al.

(2002), a ECP inibiu o crescimento de diversas linhagens de células, inclusive de

carcinoma e leucemia, sendo citotóxica de uma maneira dose-dependente.55 A ECP

afeta a produção de glicosaminoglicanas pelos fibroblastos, além de estimular a

secreção mucosa das vias aéreas, o que pode implicar numa função do eosinófilo no

processo de reparo sustentando sua influência no processo fibrótico. Também

apresenta outros efeitos biológicos como a diminuição do tempo de coagulação

através do fator XII e atua na fibrinólise pela ativação do plasminogênio pela

uroquinase.98

A neurotoxina derivada de eosinófilo - EDN - também conhecida como

proteína eosinofílica X (EPX), recebe esta denominação porque, assim como a ECP,

induz uma disfunção neurológica quando injetada no cérebro de coelhos e ratos,



37

denominada fenômeno de Gordon.75,98,102,104 É uma cadeia simples de polipeptídeo

com peso molecular aproximado de 18,6 kDa102,104 e sua seqüência de aminoácidos

é 67% homóloga a ECP.55,98,102,104 É mais ácida que a ECP devido ao baixo número

de resíduos de arginina, o que reflete sua baixa citotoxicidade a parasitas e células

mamíferas. Já foi identificada em basófilos, células mononucleares, e possivelmente

neutrófilos, e provavelmente é secretada pelo fígado. Atua como ribonuclease A e

neurotoxina.24,61,75,102

A peroxidase eosinofílica - EPO - uma enzima distinta da mieloperoxidase

dos neutrófilos, consiste de dois polipeptídeos de aproximadamente 15 e 55 kDa. O

efeito pró-inflamatório do eosinófilo é elicitado pela geração de metabólitos reativos

de oxigênio pela EPO, na presença de peróxido, os quais são citotóxicos a

microrganismos, parasitas, epitélio respiratório e pneumócitos e possivelmente

resultam em dano tecidual.24,102,104,109

Os eosinófilos em atividade apresentam uma morfologia caracterizada por:

retículo endoplasmático e complexo de Golgi proeminentes, vacúolos

citoplasmáticos, aumento no tamanho e número dos corpos lipídicos, aumento do

número dos grânulos primários, de grânulos pequenos e de estruturas vesículo-

tubulares, cristais CLC no citoplasma e presença de numerosos grânulos livres no

espaço extracelular. Em eosinófilos teciduais, há uma marcante redução no número

de grânulos específicos os quais podem aparecer translúcidos, como se tivessem

esvaziado seu conteúdo. Este fato faz com que eosinófilos em atividade sejam

morfologicamente menos densos que os inativos.18,82,102,104

Aparentemente o eosinófilo pode liberar suas proteínas através de três

mecanismos: necrose (citólise), secreção (exocitose) e degranulação gradual. Os
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eventos bioquímicos que levam a esses diferentes padrões de degranulação são

ainda pouco compreendidos29,102 (Figura 3).

A necrose é caracterizada por cromatólise, dilatação da mitocôndria,

ruptura da membrana nuclear e plasmática e liberação dos grânulos específicos os

quais se agrupam formando grupos de grânulos eosinofílicos livres (clusters of free

eosinophil granules - Cfeg) e podem estar associados a doenças como penfigóide

bolhoso, pólipo nasal, pneumonia eosinofílica, dermatite atópica, asma e locais de

inflamação de diversas doenças.18,24,25,29,102

A exocitose é a forma mais característica de degranulação. Os grânulos

específicos se fundem com a membrana plasmática e expulsam seu conteúdo para

o meio extracelular. Alternativamente, os grânulos podem se fundir ainda dentro do

citoplasma e formar uma grande câmara ou cavidade a qual se funde com a

membrana celular e liberam seu conteúdo através de poros de degranulação.29 Este

processo ocorre na doença inflamatória intestinal e infecções invasivas.25,102

A degranulação gradual se caracteriza pelo esvaziamento parcial ou total

dos grânulos específicos em eosinófilos intactos. Foi observada em doenças das

vias aéreas.25 Neste processo as vesículas contendo as proteínas granulares brotam

do grânulo específico resultando num esvaziamento gradual. Pode ser identificado

desde uma perda apenas do centro cristalóide até a perda parcial ou total do

conteúdo do grânulo.18,24,29,102
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TORPIER et al. (1988) utilizaram immunogold para marcar MBP em

biópsia duodenal em pacientes com gastrenterite eosinofílica, localizando a proteína

em vesículas citoplasmáticas enquanto o centro cristalóide do grânulo específico

estava aparentemente vazio e não foram localizadas EPO nem ECP nas estruturas

vesiculares.29,102 Concluíram, então, que o eosinófilo estava secretando MBP

seletivamente através da degranulação gradual, sem a liberação das proteínas

contidas na matriz do grânulo específico. Este processo sustenta a hipótese de que

o eosinófilo secreta diferentes proteínas granulares seletivamente dependendo do

estímulo e que a proteína liberada determina, em parte, o tipo de dano mediado pelo

eosinófilo.18,24,29,102

TOMASSINI et al. (1991) analisando a citotoxicidade dependente de

anticorpos concluíram que os eosinófilos secretam EPO quando estimulados por

imunoglobulina (Ig)E, IgA e menos intensamente por IgG, e secretam ECP quando

estimulados por IgA e IgG. Não houve, porém, secreção de ECP quando

Figura 3: Degranulação do eosinófilo: 1, 2 e 3 - exocitose. 4 – degranulação
gradual e 5 – citólise. EGESTEN et al. (2001)
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estimulados por IgE. Este resultado indica que EPO não é liberada pelos eosinófilos

nas mesmas condições de ativação que ECP.93

A IgA secretória é a imunoglobulina proeminente nas secreções mucosas

e é um dos estímulos mais efetivos para a produção de superóxido e degranulação

dos eosinófilos.91 DUBUCQUOI et al. (1994) identificaram IL5 nos grânulos

eosinofílicos principalmente após estimulação com imunocomplexos de IgA.21,23

Na ausência de citocinas, a morte do eosinófilo ocorre de uma maneira

controlada e programada, diferente da necrose. A apoptose é o método pelo qual o

eosinófilo é removido durante a homeostase normal dos tecidos e se caracteriza

pela diminuição do tamanho da célula, condensação da cromatina, preservação da

integridade da membrana plasmática e fragmentação do DNA. A célula se fragmenta

em corpos apoptóticos que são rapidamente engolfados por macrófagos, por isso

são raramente vistos em tecidos.25,29,102

2.3.3 As Citocinas e os Eosinófilos

Eosinófilos ativados têm a capacidade de secretar potentes mediadores,

incluindo mediadores lipídicos, citocinas, várias proteases e produtos do

metabolismo oxidativo, como ânion superóxido e peróxido de hidrogênio. Dentre as

enzimas estão as lisofosfolipase, fosfolipase D, arilsulfatase, histaminase, catalase,

fosfatase ácida, esterases não-específicas, glicosaminoglicanas e hexosaminidase.

Dentre as citocinas secretadas: IL1α, IL2, IL3, IL4, IL5, IL6, IL8, fator de estimulação

de colônias de granulócitos-macrófagos (GM-CSF), fator transformador de

crescimento (TGF)α, TGFβ, TNFα, e ainda as quimiocinas: proteína inflamatória dos
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macrófagosα (MIPα) e regulated on activation, normal T cells expressed and

secreted (RANTES). Produzem também mediadores derivados de membranas como

o leucotrieno C4, fator ativador de plaquetas (PAF), prostaglandina E1 e E2 e

tromboxano B2.102,109

Três citocinas – IL3, IL5 e GM-CSF – são particularmente importantes na

regulação e desenvolvimento dos eosinófilos.59,76,96,101 Apenas os eosinófilos e os

basófilos têm receptores para as citocinas IL3, IL5 e GM-CSF presentes tanto nas

células precursoras na medula óssea, quanto nas células circulantes.76,101 Estas três

citocinas são capazes de aumentar a sobrevida dos eosinófilos e juntamente com

IFNγ e TNFα, ativá-los. A produção autócrina de IL3, IL5 e GM-CSF modulam sua

viabilidade retardando a apoptose. Os eosinófilos eventualmente sofrem apoptose

seguida de ingestão pelos macrófagos.59,102 A IL3 e GM-CSF são capazes de induzir

a expressão de HLA-DR (human leucocyte antigen) em eosinófilos sangüíneos.47

A liberação de IL1α está associada com a expressão de MHC da classe II

(HLA-DR) sugerindo a atuação do eosinófilo como célula apresentadora de

antígeno, a qual deve atuar em determinadas circunstâncias como em infecções

helmínticas.102 A IL2 é um fator de crescimento essencial para células T e os

eosinófilos além de responder a quimiotaxia desta citocina também expressam

CD25, o receptor para a mesma.101 A produção de IL4 pode ser importante na

produção local de IgE e também pode ser um fator na expressão da célula Th

tipo2.102

WALKER et al. (1994) estudando imunologia de pacientes com asma não-

alérgica em fluido de lavagem broncoalveolar (BAL) e sangue encontraram níveis



42

elevados de IL2, IFNγ e IL5, caracterizando um quadro compatível tanto com o

padrão de citocinas Th1 quanto Th2. Possíveis explicações seriam que a IL2 levaria

a um aumento secundário de IL5, o que já foi relatado em pacientes com câncer

tratados com IL2 recombinante81 ou IL2, IFNγ e IL5 seriam derivados de células

CD8+, já que tanto células CD4+ como CD8+ foram encontradas altamente ativadas

no fluido BAL.101

Como os eosinófilos podem gerar grande quantidade de TGFα e TGFβ

acredita-se na possibilidade deste ter um papel importante na cicatrização e no

reparo tecidual, promovendo a síntese de colágeno e a remodelação do tecido

através do crescimento e ativação de fibroblastos. Participa ainda do espessamento

da membrana basal e no desenvolvimento de fibrose pós-inflamatória.59,102

A IL6 exerce um papel importante na regulação da resposta imune

modulando as funções dos linfócitos T e B. O nível de IL6 é aumentado quando há

estimulação com IFNγ.59,102 A IL8, potente ativador e quimioatraente de neutrófilos,

ainda não tem sua função precisa na inflamação alérgica.59,101,102

RANTES é um fator quimiotático potente para eosinófilos enquanto MIP1

e proteína quimiotática de monócito (MCP3) causam a ativação do eosinófilo.101

RANTES induz a proliferação de células T, a expressão de receptores para IL2, a

produção de IL2 e de IL5 e, assim como MIP1α, estimula células T a expressar

metaloproteinases.45

A migração dos eosinófilos para os tecidos é iniciada por moléculas

quimioatraentes, as quais incluem derivados do ácido araquidônico como leucotrieno
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B4, mediadores lipídicos como fator ativador de plaquetas (PAF), produtos de

bactérias, interleucinas e várias quimiocinas. Apesar da maioria não ser seletiva,

uma quimiocina recentemente descrita e relativamente específica para os

eosinófilos, é a eotaxina.51,77 O recrutamento de eosinófilos através da eotaxina

apenas ocorre em condições onde há a co-produção de eotaxina com citocinas do

subtipo Th2, tendo sua atividade aumentada na presença de IL5.51,77 A eotaxina é

produzida por células estruturais como células epiteliais, fibroblastos, células

endoteliais, células musculares e condrócitos.77 Já foi sugerido que a eotaxina

contribui para a angiogênese em condições caracterizadas por aumento da sua

produção e infiltração eosinofílica nos tecidos. LORENA et al. (2003) verificaram que

os eosinófilos são uma importante fonte de eotaxina em CCEB com TATE e a

presença da eotaxina estava associada a um infiltrado inflamatório mononuclear

caracterizado por linfócitos e plasmócitos.51

A lactoferrina é uma das proteínas mais abundantes no líquido surfactante

das vias aéreas que cobre a mucosa epitelial, sendo encontrada também na saliva.

Um estudo feito por THOMAS et al. (2002) demonstraram que a lactoferrina, em

concentrações similares às presentes nas vias aéreas, é um estimulo efetivo para a

produção de superóxido, liberação de leucotrieno C4 e degranulação de

eosinófilos.91

2.3.3.1 A Interleucina 5 e os Eosinófilos

Das três citocinas - IL3, IL5 e GM-CSF - a IL5, também conhecida como

fator diferenciador de eosinófilo, é a mais específica para a linhagem de

eosinófilos,104 sendo responsável pela sua diferenciação, maturação, ativação e
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sobrevivência. A IL5 é o mais potente modulador do acúmulo de eosinófilo em

doenças47,104,109 e vem sendo encontrada no sangue de pacientes com infecções

parasitárias, na síndrome hipereosinofílica, entre outras.104

A produção autócrina de IL5 pelos eosinófilos vem sendo implicada no

recrutamento e ativação destes no sítio da inflamação.47,109 Esta citocina aumenta o

recrutamento através do aumento da adesão, da migração transendotelial e

infiltração mucosa. O aumento na expressão de IL5 é crucial para a inibição da

apoptose do eosinófilo, pois induz a expressão de Bcl-2,47,109,109 sendo um

importante mecanismo para o acúmulo de eosinófilos nos tecidos.109 A citocina é

produzida como um homodímero ligado a um dissulfido e tem uma cadeia de 134

aminoácidos e peso molecular de 40 a 45 kDa. Dentre as células mielóides

primárias, apenas os eosinófilos e basófilos expressam receptores para IL5.47

A IL5 é armazenada no centro cristalóide do grânulo secundário61 e

normalmente é produzida por células Th2, mastócitos e eosinófilos,59 enquanto que

células malignas Reed-Sternberg e células infectadas pelo EBV também  a

produzem.47,68  RIVOLTINI et al. (1993) demonstraram que a administração

subcutânea de IL2, em pacientes com câncer de pequenas células de pulmão,

provocou um aumento marcante de eosinófilos ativados, assim como a indução da

atividade citotóxica dos eosinófilos contra as células tumorais. O efeito da IL2 como

agente terapêutico no câncer experimental sugere indiretamente uma função para a

IL5 no câncer.47,72

Além dos efeitos em eosinófilos, a IL5 aumenta a produção de histamina

e leucotrienos nos basófilos e estimula a secreção de IgG1 e IgE. A liberação de IL5
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pelos mastócitos nos estágios iniciais da doença alérgica pode ter alguma relação

com a infiltração eosinofílica e o estabelecimento da inflamação alérgica.47

Na imunologia das mucosas, onde a IgA secretora é o isotipo mais

abundante nas secreções, já foi demonstrada a presença de receptores da

imunoglobulina em eosinófilos, sendo fundamental na degranulação eosinofílica.2,58

Nesse processo, a IL5 tem participação ativa na produção de IgA, aumentando a

sua  produção ao induzir a diferenciação de linfócitos B, em células produtores de

IgA.1,80

2.4 EOSINOFILIA TECIDUAL ASSOCIADA A TUMOR

Desde 1893, quando Rheinbach descreveu o primeiro caso de tumor

maligno com marcante eosinofilia sangüínea e Pretlow, em 1896, descreveu um

caso de carcinoma de cérvice uterina com eosinofilia tecidual, o significado do

eosinófilo no carcinoma vem sendo amplamente discutido.27,36,46,92

A eosinofilia tecidual associada ao tumor (TATE) é caracterizada pela

presença de eosinófilos no infiltrado inflamatório peri e intra-tumoral, não associada

à necrose nem à ulceração (Figura 4). Este fenômeno vem sendo descrito em uma

variedade de tumores da boca, do esôfago, da laringe, da faringe, da pele, de

mama, do pulmão, do trato gastro-intestinal e do trato genito-urinário.22,49,50,52 TATE

é  raramente visto em sarcomas, porém já foi relatado em linfomas e no histiocitoma

fibroso maligno.52
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Os mecanismos pelos quais o eosinófilo atua como protetor contra a

progressão de  tumores são baseados na sua capacidade citotóxica, dependente de

anticorpo, com a síntese e liberação de proteínas citolíticas e das citocinas IL1, IL3,

TNFα, GM-CSF, TGFβ, que podem contribuir, direta ou indiretamente, na eliminação

das células tumorais.22,27 Devido a citotoxicidade do eosinófilo, vários trabalhos da

literatura têm correlacionado TATE a um prognóstico favorável do

paciente.22,27,30,50,53,92,95

TRULSON et al. (1997) encontraram níveis elevados das proteínas

eosinofílicas no soro de pacientes com adenocarcinoma renal, concluindo que o

eosinófilo está ativado no câncer e atua eliminando células tumorais através de suas

proteínas citotóxicas.95 ROBERTS et al. (1991) confirmaram in vitro a atividade

citotóxica do eosinófilo contra células tumorais73 e, LOOI (1987) verificou em ratos

Figura 4: Eosinofilia tecidual associada ao tumor no CCEB
(HE – objetiva 20X)
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que o crescimento de tumores implantados podia ser inibido pela eosinofilia

tecidual.50

LOWE et al. (1981) revisando a literatura sobre eosinofilia associada ao

tumor verificaram que TATE e eosinofilia periférica associada ao tumor (tumor

associated blood eosinophilia - TABE) podem ocorrer isoladas ou simultaneamente

em um mesmo paciente.52 No entanto TATE foi mais comumente associada a um

bom prognóstico, enquanto que TABE se mostrou associada à metástase e a um

prognóstico ruim.28,52,97

GOLDSMITH et al. (1987), em casos de carcinomas de cabeça e

pescoço, e PRETLOW et al. (1983), em carcinomas de cólon correlacionaram a

presença de TATE com ausência de metástase à distância.30,71  FERNÁNDEZ-

ACEÑERO et al. (2000) em carcinomas coloretais, DORTA et al. (2002) em

carcinomas bucais e THOMPSON et al. (1994) em carcinomas de laringe,

conseguiram associar TATE a uma maior sobrevida em 5 anos, concluindo que

nestes tumores pode ser um indicador independente de prognóstico favorável.22,27,92

IWASAKI et al. (1986), por sua vez, evidenciaram que pacientes com câncer

avançado e eosinofilia apresentaram maior sobrevida comparados aos casos com

poucos eosinófilos, sugerindo que em neoplasias pouco diferenciadas os eosinófilos

podem ter importante função no mecanismo de defesa contra a invasão tumoral.36,92

Em 2002, DE CARVALHO relacionou o padrão de invasão tumoral do

CCEB, com a intensidade do infiltrado eosinofílico e com as características

fenotípicas do infiltrado inflamatório presente. Observou que nos tumores com

padrão de invasão compressivo, o número de eosinófilos era quantitativamente



48

maior do que no grupo de tumores com o padrão de invasão infiltrativo, indicando

que no CCEB a eosinofilia tumoral pode estar auxiliando no controle do avanço do

tumor. Por outro lado, nos poucos casos de padrão infiltrativo associados a grande

quantidade de  eosinófilos pôde ser verificado correlação significativa com a

presença de células B CD20+, indicando, indiretamente, a possibilidade de haver um

microambiente molecular favorável à presença do eosinófilo e, conseqüentemente, a

resposta tipo 2. No entanto, adicionalmente ao aspecto quantitativo foi levantada a

questão da necessidade de avaliação do estado funcional ou de ativação do

eosinófilo.20

Embora capaz de eliminação de células tumorais devido a citotoxicidade

gerada, a presença de TATE nem sempre está associada a uma maior capacidade

de contenção do desenvolvimento tumoral. De acordo com VAN DRIEL et al. (1996),

a presença do infiltrado eosinofílico, embora citotóxico, também indica tendência ao

predomínio de uma resposta imunológica tipo 2, considerada tradicionalmente

menos eficaz na ação antitumoral. Ademais, a liberação das proteínas catiônicas

pode ser deletéria  também para as células imunocompetentes, como as células T,

prejudicando a eficácia da resposta imunológica celular.27,97,102

Resultados desfavoráveis relacionados a TATE são relatados por

SPIEGEL (2002) em carcinomas vulvares, onde eosinofilia marcante ocorreu

principalmente nos casos de invasão tumoral, concluindo que os eosinófilos podem

ser marcadores de infiltração.85 AGARWAL et al. (2003) analisando carcinomas em

cérvice uterina verificaram que a maioria dos eosinófilos estavam próximos aos

focos de microinvasão e, ocasionalmente, entre as células tumorais.3
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STAHLE-BÄCKDAHL & PARKS (1993), através de hibridização in situ ,

detectaram RNAm de gelatinase 92kd em eosinófilos que circundavam carcinoma de

células escamosas invasivo e, através de imuno-histoquímica, verificaram a

presença da enzima nos eosinófilos e neutrófilos. A gelatinase 92kd é uma

colagenase tipo IV que degrada membrana plasmática e a matriz extracelular. Sendo

assim, a sua presença em eosinófilos sugere que estas células podem contribuir

para a invasão tumoral.1

GHIABI et al. (1992), utilizando hamster como modelo experimental de

carcinoma bucal, demonstraram que os eosinófilos tumorais expressam TGFα, e

que por isso podem mediar atividades como mitogênese, angiogênese e reabsorção

óssea, colaborando para o desenvolvimento do tumor.28

KODAMA et al. (1984) relataram um caso de carcinoma de grandes

células do pulmão onde a eosinofilia desaparecia com a excisão do tumor primário e

recorria quando a metástase se desenvolvia, implicando uma dependência direta do

tumor com a eosinofilia.46 WONG et al. (1999) utilizando um anticorpo anti-IL5

(TRFK-5), em carcinoma escamoso oral induzido em hamster, demonstraram que

TATE foi completamente abolida e sugeriu que o tratamento com este anticorpo

pode retardar e até mesmo inibir o desenvolvimento tumoral e que os eosinófilos

podem ter algum papel promotor do tumor.106

Apesar da constante associação na literatura  de TATE com o prognóstico

tumoral, quer favorável ou não, ALI et al., em 2000, afirmaram que em neoplasias

malignas os eosinófilos teriam, na verdade, função moduladora do microambiente e
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estariam envolvidos, principalmente, na remodelação do estroma e dos vasos

sangüíneos, ao invés de ter participação tumoricida ativa.4

AUTOR LOCAL PROGNÓSTICO

PRETLOW et al 1983 Cólon Favorável

LOWE & FLETCHER 1984
Cavidade oral, genitália e

ânus Favorável

IWASAKI et al 1986 Gastro-intestinal Favorável

LOOI 1987 Nasofaringe Favorável

GOLDSMITH et al 1992 Cabeça e pescoço Favorável

THOMPSON et al 1994 Laringe Favorável

TRULSON et al 1997 Rins Favorável

FERNÁNDEZ-ACEÑERO
 et al 2000

Cólon-retal Favorável

DORTA et al 2002 CCEB Favorável

GHIABI et al 1992 CCEB (hamster) Desfavorável

STAHLE-BÄCKDAHL &
PARKS 1993

Carcinoma invasivo
(não especificado) Desfavorável

VAN DRIEL et al 1996 Cérvice Desfavorável

WONG et al 1999 CCEB (hamster) Desfavorável

SPIEGEL 2002 Vulva Desfavorável

AGARWAL et al 2003 Cérvice Desfavorável

2.5 ESTADO DE ATIVAÇÃO DO EOSINÓFILO

LEIGHTON et al. (1996) sugeriram que os resultados conflitantes

encontrados na literatura acerca da correlação entre câncer e TATE podem ser
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devidos à existência de variações no grau de ativação dos eosinófilos, opinião

compartilhada por VAN DRIEL et al. (1996) que chamaram a atenção para a falta de

esclarecimento sobre o estado funcional do eosinófilo, presente no infiltrado

tumoral.49,97 O termo eosinófilo funcional ou ativado é usado para descrever a

transição do eosinófilo de um estado inativo para um estado secretório principal, e os

efeitos da eosinofilia tecidual na evolução das doenças parecem estar diretamente

relacionados à capacidade de degranulação e liberação de suas proteínas

citotóxicas.18,97,102,109

Em 1984, TAI et al. produziram dois anticorpos monoclonais,

denominados de  EG1 e  EG2, para auxiliar na identificação de eosinófilos, no seu

estado ativado.

O EG1 e o EG2 foram desenvolvidos  a partir de  eosinófilos sangüíneos,

provenientes de pacientes portadores da síndrome hipereosinofílica (HES), uma

condição leucoproliferativa idiopática, caracterizada pela produção aumentada de

eosinófilos e danos orgânicos. Os pacientes com HES foram subdivididos em dois

grupos. Do primeiro foram extraídas as proteínas granulares provenientes de

extratos celulares de eosinófilos purificados. No segundo grupo, os eosinófilos foram

induzidos a secretar suas proteínas para o meio, através de estimulação com

zimozan C3b. Em seguida foram fabricados hibridomas, através da fusão de células

de linhagem de mieloma de camundongo com linfócitos de camundongos,

previamente imunizados com a solução de proteínas extraídas ou com o produto de

secreção.
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O experimento resultou na produção de dois clones celulares, cada um

secretor de um determinado anticorpo do tipo IgG1, assim definidos:

1- o anticorpo EG1, derivado do clone proveniente do hibridoma de

camundongos injetados com extrato celulares de proteínas do eosinófilo.

2- o anticorpo EG2 derivado do clone proveniente do hibridoma de

camundongos injetados com produtos da secreção de eosinófilos estimulados.

A especificidade destes anticorpos foi então avaliada com auxílio de uma

ampla série de proteínas purificadas de eosinófilos e neutrófilos, e confirmadas por

Western Blot.

O anticorpo EG1 mostrou-se específico para ECP, enquanto que o EG2

se ligou a ECP e EDN. Em seguida foi realizada uma marcação imuno-citoquímica

em eosinófilos sangüíneos provenientes de pessoas saudáveis e de pacientes com

HES. Na HES sabe-se que os eosinófilos periféricos geralmente estão degranulados

e contêm vacúolos citoplasmáticos, os quais acredita-se sejam organelas que

continham grânulos de secreção. Em ambos os grupos de indivíduos, saudáveis e

com HES, foram obtidos os seguintes resultados:

1- O EG1 marcou todos os grânulos, em 25% dos eosinófilos periféricos

de pacientes saudáveis. Nos pacientes com HES marcou todos os grânulos em 70%

dos eosinófilos sangüíneos.
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2- O EG2 não marcou eosinófilos do sangue de pacientes saudáveis e

marcou eosinófilos periféricos de pacientes com HES. Marcou ainda eosinófilos

estimulados com zimozan C3b e eosinófilos  previamente incubados com o fator

estimulador de citotoxicidade eosinofílico. A marcação de EG2 foi encontrada,

também, na superfície de células adjacentes, sugerindo que as proteínas haviam

sido secretadas externamente.

Em função dos resultados, onde o anticorpo EG1 marcou eosinófilos de

indivíduos saudáveis e portadores de HES, foi proposto por TAI et al. (1984) que o

EG1 pode se ligar à ECP, na sua forma armazenada e secretada. No entanto, como

o EG2 identificou somente eosinófilos de pacientes com HES ou quando as células

foram estimuladas a realizarem secreção ou ação citotóxica, concluíram que o

anticorpo EG2 se liga a ECP e a EDN, nas suas formas secretadas.

Através de imuno-histoquímica, esse autores utilizaram o anticorpo EG2

para examinar a ocorrência e a distribuição de eosinófilos “ativados” na pele de

pacientes com urticária crônica. Encontraram grande quantidade de células

marcadas em 12 dos 14 pacientes, correlacionando a ativação do eosinófilo com a

severidade da doença.88

A partir do trabalho de TAI et al. (1984), estes anticorpos vêm sendo

amplamente utilizados, através da técnica da imuno-histoquímica, como marcadores

de ativação do eosinófilo em diversas doenças,98 como a doença inflamatória

intestinal5,15,38,109 a asma10,17,26,35,62 a rinite alérgica106, a dermatite atópica,44 a

urticária94 e o carcinoma broncogênico.32
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IINO et al. (2001) avaliando eosinofilia associada à otite média de

pacientes asmáticos verificaram que a maioria das células EG1+ eram também

EG2+, e que o número de células EG1+ e EG2+ nos pacientes asmáticos era muito

elevada em relação ao grupo controle.35

Na asma os anticorpos EG1 e EG2 são também bastante utilizados para

avaliar a eficácia de alguns medicamentos, verificando suas concentrações no tecido

antes e após o tratamento. MANOLITSAS et al. (1995) verificaram uma diminuição

da marcação de eosinófilos para EG1 e EG2 quando os pacientes eram tratados

com nedocromil sódio e um aumento quando tratados com albuterol.56 NAKAMURA

et al. (1998) avaliando a atuação de pranlukast verificaram uma diminuição de

células EG2+ após o tratamento, porém não houve alteração na proporção de

células EG1+.62 BOULET et al. (2001), entretanto, encontraram um aumento de

células EG2+ após o tratamento com salmeterol, enquanto não houve diferença em

relação às células EG1+.10 FAUL et al. (2002) verificaram que tanto as células EG1+

quanto as EG2+ diminuíram após o tratamento com corticosteróide inalável,

relacionando, ainda, uma diminuição da resposta broncodilatadora.26

BISCHOFF et al. (1999) avaliando a ativação do eosinófilo na

gastroenterite eosinofílica e na doença inflamatória intestinal verificaram que não

houve diferença no número de células marcadas para EG1 e EG2 nas áreas de

mucosa inflamada comparada a não inflamada, do mesmo paciente.5

JEZIORSKA et al. (2001), também em doença inflamatória intestinal,

utilizaram os anticorpos EG1, EG2 e MBP combinados e verificaram que este

protocolo foi mais efetivo em relação à marcação de maior número de eosinófilos,
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principalmente quando comparados à marcação individual de EG2 e MBP, as quais

demonstraram marcação reduzida e diferenciada em localizações teciduais

específicas. Também observou marcação intra e extracelular de células EG1+ e

marcação intracelular de células EG2+.38

CARVALHO et al. (2003) observaram proporções aumentadas de

eosinófilos marcados por Sirius red, EG1, EG2 e anti-hIL5 na mucosa do cólon de

pacientes com doença inflamatória intestinal, quando comparados ao grupo controle.

A marcação de EG1 e de EG2 foi maior em pacientes com doença de Crohn do que

em colite ulcerativa, porém a marcação para anti-hIL5 foi maior na colite ulcerativa

do que na doença de Crohn, sugerindo uma importante resposta tipo 2 na colite

ulcerativa. Nos pacientes com doença de Crohn a mucosa não inflamada apresentou

mais marcação de EG1 do que nas áreas  inflamadas, ocorrendo o inverso para anti-

hIL5. De acordo com os autores este resultado sugeriria uma possível função do

eosinófilo na gênese de lesões da doença inflamatória intestinal. A imuno-

histoquímica do EG2, por sua vez, demonstrou uma marcação granular extracelular

intensa, o que concluíram ser possível indicação da degranulação de proteínas do

eosinófilo e que a presença de eosinófilos ativados na mucosa intestinal estaria

relacionada à cronicidade da doença inflamatória intestinal.15

KIEHL et al. (2001), comparando a eosinofilia tecidual da dermatite

atópica aguda e crônica observaram marcação aumentada dos anticorpos EG2

seguido de EG1, MBP, EPO e uma menor quantidade elastase neutrofílica (NE).

Esta pequena quantidade de marcação de NE indica uma participação mínima do

neutrófilo na doença. Também puderam verificar que a marcação de EG1 e EG2 em

neutrófilos é incomum.44
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Embora o EG1 e o EG2 tenham sido freqüentemente usados como

ferramenta para caracterizar  proteínas eosinofílicas nas suas formas armazenadas

e/ou secretadas em uma série de doenças, a existência de diferenças estruturais

entre ambas é ainda pouco definida, quando da liberação das proteínas por

exocitose.8,29,61

ROSENBERG & TIFFANY (1994), analisaram a especificidade de EG1 e

de EG2, através de SDS-PAGE e Western blot, verificando que os anticorpos podem

distinguir entre três formas de ECP, todas apresentando estrutura protéica

glicosilada. O EG1 reconhece todas as três formas, mais precisamente de 18, 20 e

22 kDa. O EG2, por sua vez, apenas identifica a forma menos glicosilada de 18 kDa.

Foi também demonstrado que todas as três formas são secretadas por eosinófilos

ativados. De acordo com as autoras os resultados sugerem que a ECP poderia ser

estocada nos grânulos de eosinófilos inativos nas suas três formas. No caso da ECP

de baixo peso molecular, previamente à secreção não seria reconhecida por EG2

devido a uma deposição espacial desfavorável. As formas mais pesadas, por sua

vez, sendo mais glicosiladas, teriam os seus epítopos polipeptídicos mascarados

não sendo também detectados pelo anticorpo EG2. Como parte do processo de

ativação e secreção do eosinófilo as formas mais pesadas sofreriam, deglicosilação

parcial, passando todas a serem reconhecidas pelo EG2, devido à diminuição do

peso molecular e a exposição dos epítopos de ligação.74

Até o presente não são conhecidas enzimas do tipo deglicosidases em

células eucarióticas e, com isso, o modo de  deglicosilação da ECP não foi definido.

ROSENBERG & TIFFANY (1994), discutem, ainda, que não se sabe como a

glicosilação ou a deglicosilação poderiam afetar a atividade citotóxica do ECP, ou
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mesmo se todas as três formas de ECP seriam igualmente potentes. No entanto, na

literatura já foi descrito que ocorre um aumento da atividade de proteínas

secretórias, in vitro, quando da deglicosilação.74

Diante da revisão de literatura exposta, formulou-se a seguinte hipótese:

No CCEB, os eosinófilos estão ativados e a eosinofilia tecidual associada

ao tumor está associada à presença de IL5, indicando a existência de um

microambiente favorável à eosinofilia.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Analisar o estado funcional do eosinófilo através da identificação de suas

proteínas citotóxicas e avaliar a existência de um microambiente molecular favorável

à eosinofilia tumoral no CCEB.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Realizar a análise quantitativa da eosinofilia tumoral através da coloração

Sirius red.

3.2.2 Realizar, através de técnica de imuno-histoquímica, a análise quantitativa das

células EG1, EG2 e anti-hIL5 positivas.

3.2.3 Verificar a correlação entre a eosinofilia tumoral e a imunomarcação de EG1,

EG2 e anti-hIL5.

3.2.4 Verificar a correlação entre a imunomarcação de EG1 e EG2.

3.2.5 Verificar a correlação entre a imunomarcação de anti-hIL5 com EG1 e EG2.



4 MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro - CEP CMM/HUAP

166/03.

Realizou-se um estudo retrospectivo de 27 casos de CCEB obtidos no

Departamento de Patologia do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade

Federal Fluminense e no Departamento de Patologia e Diagnóstico Oral da

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Imuno-histoquímica e

Hibridização do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal

Fluminense.



58

4.1 AMOSTRA

Inicialmente foram selecionadas 53 lâminas de casos de CCEB

diagnosticados entre 1999 e 2004. Os casos foram selecionados através da análise

das características morfológicas, pela coloração com a hematoxilina e eosina,

avaliando os seguintes critérios: diagnóstico conclusivo de CCEB, cortes histológicos

sem áreas de necrose ou ulceração, presença de fragmentos com boa inclusão e

existência de material suficiente para análise. Materiais de biópsias de CCEB

localizados em lábio foram excluídos do estudo. O grau de diferenciação celular não

foi avaliado, uma vez que não era objetivo do estudo e foram utilizadas biópsias

incisionais. A intensidade de eosinofilia tumoral não foi utilizada como critério de

exclusão.

Segundo os critérios de seleção foram descartadas 26 lâminas. Desse

modo o número da amostra para o estudo foi de 27 casos.

4.2 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

Os dados epidemiológicos (sexo, idade e localização da lesão) dos 27

pacientes foram obtidos através da análise das requisições dos exames

histopatológicos e estão dispostos no ANEXO 1.

4.3 TÉCNICA HISTOPATOLÓGICA

Dos 27 blocos parafinados, foram obtidos 6 cortes histológicos de 4µm de

espessura, estendidos em lâminas de vidro, previamente tratadas, com adesivo 3-
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aminopropil-trietoxi-silano da marca SIGMA, USA (cód. A-3648). Optou-se pela

técnica de cortes semi-seriados  (Figura 5) para que não houvesse distanciamento

muito acentuado entre as áreas a serem analisadas, em cada lâmina. Desse modo,

uma área analisada em uma lâmina seria relativamente semelhante à área

analisada, na lâmina seguinte.

As lâminas foram distribuídas da seguinte forma:

1a - lâmina reserva para imuno-histoquímica

2a - lâmina usada para a técnica de imuno-histoquímica para EG1

3a-- lâmina usada para a técnica de imuno-histoquímica para EG2

4a - lâmina usada para a técnica de histoquímica Sirius red

5a - lâmina usada para a técnica de imuno-histoquímica para anti-hIL5

6a - lâmina de reserva para imuno-histoquímica
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4.3.1 Sirius red

A eosinofilia tecidual associada ao tumor foi identificada através da

coloração com Sirius red (Figura 6). O método de coloração segue o seguinte

protocolo:

As lâminas são coradas com Hematoxilina de Harris, lavadas em álcool

clorídrico 0,5% e em seguida mergulhadas na solução de Sirius red, durante duas

horas. A solução de Sirius red é composta de 0,5g de Sirius red F3B, dissolvido em

45ml de água destilada, álcool absoluto e hidróxido de sódio a 1%. Em seguida

adiciona-se cloreto de sódio a 20% até formar um leve precipitado. A solução é

finalmente utilizada após repouso de 24 horas e filtragem. Os eosinófilos são

corados em vermelho enquanto as demais estruturas histológicas são coradas em

Figura 5: Distribuição das lâminas segundo a técnica de cortes semi- seriados
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azul.7 O protocolo de Sirius red para eosinófilos, assim como as concentrações e

demais especificações dos reagentes encontram-se no ANEXO 2.

4.3.2 Imuno-histoquímica

Para a realização da técnica de imuno-histoquímica foram utilizados os

anticorpos monoclonais EG1 e EG2, e o anticorpo policlonal anti-hIL5. O anticorpo

EG1 é utilizado para evidenciação da proteína ECP na sua forma armazenada e

secretada, enquanto que o anticorpo EG2 evidencia as proteínas ECP e EDN

somente na sua forma secretada. O anticorpo anti-hIL5 evidencia a IL5.

Os blocos parafinados relativos aos casos em estudo foram cortados em

micrótomo de parafina e os cortes de 4µm de espessura foram estendidos em

Figura 6: Eosinofilia no carcinoma de células escamosas bucal
(Sirius red – objetiva 100X)
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lâminas previamente emulsionadas com adesivo à base de silano (3-aminopropil-

trietoxi-silano) da marca SIGMA, USA (cód. A-3648) e deixados em estufa a 37,5oC

“overnight” para adesão desses à lâmina. A desparafinização dos cortes seguiu

colocando-se as lâminas em estufa a 60oC por 10 minutos e depois, mantidas em

solução de xilol a 60oC, em estufa, por mais 10 minutos. A seguir, as lâminas foram

colocadas em quatro banhos de xilol, dois de álcool absoluto e dois de álcool 95%,

cinco minutos em cada, conforme procedimento histotécnico usual, em temperatura

ambiente. Em seguida, foi realizado o bloqueio da peroxidase endógena através da

imersão em peróxido de hidrogênio 3% (10 volumes) em agitação magnética em

duas etapas de 20 minutos cada. Após lavagem com água destilada, seguiu-se com

a recuperação antigênica onde as lâminas foram mergulhadas em tampão citrato pH

6,0 e colocadas em banho maria a 96oC durante 30 minutos. As lâminas foram

resfriadas por 20 minutos. Para bloquear as reações inespecíficas foi utilizado leite

desnatado e as lâminas ficaram incubadas na estufa a 37oC por 30 minutos.

Os anticorpos foram diluídos em solução diluidora de anticorpos com

redutor de ligações inespecíficas, da marca DAKO (cód. S3022). Como controle

positivo foi utilizado um caso de pólipo nasal com marcante eosinofilia. Como

controle negativo foi utilizado TBS ao invés do anticorpo específico. As diluições e

demais especificações dos anticorpos encontram-se na  Tabela 1. Estes anticorpos

foram disponibilizados pelo Laboratório Multidisciplinar do Hospital Universitário

Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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 Anticorpo Especificidade Origem Diluição Clone Fornecedor

EG1 ECP estocada e

secretada

camundongo 1:200 monoclonal Kabi

Pharmacia

EG2 ECP e EDN

secretadas

camundongo 1:200 monoclonal Kabi

Pharmacia

Anti-hIL5 IL5 humana coelho 1:1000 policlonal R&D Systems

Após adicionado o anticorpo primário, as lâminas foram armazenadas a

4oC “overnight” nos casos do EG1 e EG2 e 60 minutos em temperatura ambiente no

caso do anti-hIL5. Em seguida, as lâminas foram lavadas com TBS (tris buffered

saline), dois banhos de cinco minutos cada e seguiu-se a utilização do anticorpo

secundário, para o qual foi utilizado o kit LSAB da DAKO (cód.K0690). Para a

revelação foi utilizado o substrato cromógeno diaminobenzidina (DAB). A

observação de cada lâmina foi realizada nesta etapa, utilizando o microscópio de

luz, sendo interrompida quando a reação era suficiente para identificar as células

marcadas distintas das reações inespecíficas de fundo (“background”). Em seguida

as lâminas foram  lavadas em água destilada e contra-coradas com Hematoxilina de

Harris. Seguiram dois banhos de álcool 95%, dois de álcool absoluto e quatro

banhos de xilol (um minuto cada) e posterior montagem com bálsamo Entellan

(MERCK, Alemanha; cód.107961) para fixação das lamínulas e posterior observação

ao microscópio de luz. A imunomarcação para os três anticorpos utilizados é

basicamente intracitoplasmática.

Tabela 2- Especificações dos anticorpos utilizados
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4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para cada caso foram selecionados 10 campos, com aumento de objetiva

de 40X, para a identificação de células imunopositivas. Estes campos foram

capturados através da máquina fotográfica digital coolpix 950 – Nikon, acoplada ao

microscópio óptico NIKON Eclipse E400, utilizando-se um aumento de 3X, para

posterior análise no programa Image Pro Plus 4.5 (Media Cybernetics, USA), onde

o número de  células marcadas pelo Sirius red, pelo EG1 e pelo EG2  foi

quantificado através de contagem semi-automática, previamente calibrada,

respeitando-se o padrão e a intensidade da marcação. Na análise do anti-hIL5, por

sua vez, como diversas células inflamatórias são possíveis produtoras da

interleucina, a definição das células marcadas para  uma contagem individualizada,

em alguns casos foi dificultada devido à presença de aglomerados de células

inflamatórias. Desse modo, para todos os casos da amostra, a quantificação do anti-

hIL5 foi feita através da identificação de áreas coradas pelo anticorpo. Para a análise

dos resultados foi utilizada a soma dos 10 campos obtidos em cada caso. (ANEXO

3)

4.4.1 Tratamento Estatístico

Os dados obtidos foram analisados utilizando-se o nível de significância

de 0,01 com os seguintes testes estatísticos:

♦ Correlação de Pearson

♦ Correlação de Spearman



5 RESULTADOS

5.1 EPIDEMIOLOGIA

A ocorrência do CCEB foi mais comum no sexo masculino, representando

70% dos casos. A faixa etária variou de 23 a 73 anos, sendo a média de idade 53

anos. A discriminação segundo a localização encontra-se no Gráfico 1. O maior

percentual dos tumores estava localizado em língua, totalizando 52% dos casos. A

discriminação dos dados epidemiológicos por caso encontra-se no ANEXO 1.
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5.2 EOSINOFILIA TUMORAL

A eosinofilia tumoral foi quantificada através da coloração pela técnica do

Sirius red, sendo identificada a presença de eosinófilos em todos os casos

analisados (Figura 7 e 10). A quantidade de eosinófilos corados variou de 18 a 540,

com média µ = 140,7 eosinófilos e desvio padrão σ ± 169 eosinófilos (mediana

Me=60).

5.3 MARCAÇÃO PELO ANTICORPO EG1

A imunomarcação para EG1 foi quantificada através da identificação das

células marcadas em todos os casos analisados (Figura 8 e 11). A quantidade de

células marcadas variou de 0 a 567, com média µ = 130,1 eosinófilos e desvio

padrão σ ± 162,6 eosinófilos (mediana Me=67).

Gráfico 1 – Distribuição da amostra segundo a localização anatômica
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5.4 MARCAÇÃO PELO ANTICORPO EG2

A imunomarcação para EG2 foi quantificada através da identificação das

células marcadas em todos os casos analisados (Figura 9 e 12). A quantidade de

células marcadas variou de 8 a 582, com média µ = 129,9 eosinófilos e desvio

padrão σ ± 157,5 eosinófilos (mediana Me=71).

5.5 MARCAÇÃO PELO ANTICORPO ANTI-hIL5

A imunomarcação para anti-hIL5 foi quantificada através da identificação

das áreas marcadas em todos os casos analisados (Figura 13 e 14). A quantidade

de área marcada variou de 41,125 a 29210,88 com média µ = 5170,9 e desvio

padrão σ ± 6472 (mediana Me=2927,2).

5.6 CORRELAÇÃO ENTRE EOSINOFILIA TUMORAL E A

MARCAÇÃO PELO ANTICORPO EG1

A imunomarcação pelo anticorpo EG1 foi predominantemente intracelular

identificando células no infiltrado inflamatório (Figura 8 e 11). Foi encontrada

correlação significativa entre a eosinofilia tumoral e a marcação de EG1, a um nível

de significância de 1%, utilizando-se a Correlação de Spearman (r = 0,968) e a

Correlação de Pearson (r = 0,927). Os resultados estatísticos encontram-se no

ANEXO 4.
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5.7 CORRELAÇÃO ENTRE EOSINOFILIA TUMORAL E  A

MARCAÇÃO PELO ANTICORPO EG2

A imunomarcação pelo anticorpo EG2 foi predominantemente

intracitoplasmática identificando células no infiltrado inflamatório (Figura 9 e 12). Foi

encontrada correlação significativa entre a eosinofilia tumoral e a marcação de EG2,

a um nível de significância de 1%, utilizando-se a Correlação de Spearman (r =

0,967) e a Correlação de Pearson (r = 0,921).
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Gráfico 2 – Correlação entre eosinofilia tumoral e imunomarcação por EG1

Gráfico 3 – Correlação entre eosinofilia tumoral e imunomarcação por EG2
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5.8 CORRELAÇÃO ENTRE EG1 E EG2

Analisou-se a correlação existente entre a expressão do EG1 e do EG2.

Foi encontrada correlação significativa entre a imunomarcação do EG1 e a

imunomarcação do EG2, a um nível de significância de 1%, utilizando-se a

Correlação de Spearman (r = 0,990) e a Correlação de Pearson (r = 0,993).
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5.9 CORRELAÇÃO ENTRE ANTI-hIL5 E A EOSINOFILIA TUMORAL

A imunomarcação pelo anticorpo anti-hIL5 foi predominantemente

intracitoplasmática identificando células no infiltrado inflamatório (Figura 13 e 14).

Não foi encontrada correlação significativa entre a eosinofilia tumoral e a marcação

Gráfico 4 – Correlação entre a imunomarcação de EG1 e EG2
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de anti-hIL5, a um nível de significância de 1%, utilizando-se a Correlação de

Spearman (r = 0,029) e a Correlação de Pearson (r = 0,110).
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5.10 CORRELAÇÃO ENTRE ANTI-hIL5, EG1 E EG2

Analisou-se a correlação existente entre a expressão de anti-hIL5 com a

imunomarcação pelo EG1 e EG2 não sendo encontrada correlação estatisticamente

significativa entre anti-hIL5 com EG1, a um nível de significância de 1%, utilizando-

se a Correlação de Spearman (r=0,008) e a Correlação de Pearson (r=0,078) e não

sendo encontrada correlação estatisticamente significativa entre anti-hIL5 e EG2, a

um nível de significância de 1%, utilizando-se a Correlação de Spearman (r = 0,018)

e a Correlação de Pearson (r = 0,098).

Gráfico 5 – Correlação entre a eosinofilia tumoral e a imunomarcação de anti-hIL5
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Figura 7: Carcinoma de células escamosas bucal
(Sirius red - objetiva 40X)

Figura 8: Carcinoma de células escamosas bucal.
Células EG1+ (IHQ - objetiva 40X)

Gráfico 6 – Correlação entre a  imunomarcação de EG1, EG2 e anti-hIL5
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Figura 9: Carcinoma de células escamosas bucal.
Células EG2+ (IHQ - objetiva 40X)

Figura 10: Carcinoma de células escamosas
bucal. (Sirius red - objetiva 40X)

Figura 11: Carcinoma de células escamosas
bucal. Células EG1+ (IHQ - objetiva 40X)

Figura 12: Carcinoma de células escamosas
bucal. Células EG2+ (IHQ - objetiva 40X)

Figura 13: Carcinoma de células escamosas
bucal. Células Anti-hIL5+ (IHQ - objetiva 40X)
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Figura 14: Carcinoma de células escamosas bucal. Marcação
imunopositiva pelo anti-hIL5+ (IHQ - objetiva 40X)

Figura 15: Carcinoma de células escamosas bucal. Marcação
imunopositiva pelo anti-hIL5+ (IHQ - objetiva 40X zoom 3X)
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6 DISCUSSÃO

Nos cortes histológicos corados pela técnica do Sirius red, os eosinófilos

coram-se em vermelho contrastando com os demais elementos teciduais, marcados

em azul. Esse aspecto facilita, sobremaneira, a visualização da eosinofilia,

principalmente para o procedimento de quantificação celular. Na hematoxilina e

eosina, os eosinófilos, também corados em vermelho, sobressaem-se menos em

relação aos demais componentes do tecido, que são marcados em tons de rosa e

lilás (Figuras 15 e 16).

Nos nossos resultados, a quantificação dos eosinófilos pelo Sirius red

mostrou-se correlacionada àqueles encontrados na imuno-histoquímica para os

anticorpos EG1 e EG2, ratificando a alta sensibilidade deste corante na

evidenciação dos grânulos eosinofílicos.

A quantidade de células coradas pelo Sirius red e marcadas pelos

anticorpos EG1 e EG2 foi correspondente num mesmo caso. O alto desvio padrão

ocorreu devido à diferença na intensidade da eosinofilia tumoral entre os casos.
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Figura 16: Eosinofilia tecidual
associada ao tumor (HE – objetiva
20X)

Figura 17: Eosinofilia tecidual
associada ao tumor (Sirius red –
objetiva 20X)

Figura 16A: Eosinofilia tecidual
associada ao tumor (HE – objetiva
40X)

Figura 17A: Eosinofilia tecidual
associada ao tumor (Sirius red –
objetiva 40X)
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Tão importante quanto o número de eosinófilos infiltrantes no tecido, é o

seu estado de ativação.6 Os eosinófilos estão ativados quando estão sintetizando e

secretando proteínas citotóxicas. Este estado de ativação pode ser identificado em

cultura celular ou através de critérios morfológicos ultraestruturais, como o aumento

do número de corpos lipídicos, grânulos primários e pequenos, e de estruturas

vesículo-tubulares. Podem ser vistos retículo endoplasmático liso e cristais de

Charcot Leyden. Há uma redução no número de grânulos específicos, os quais

mostram-se translúcidos como se tivessem esvaziado o seu conteúdo.102,104

Em 1984, TAI et al. produziram dois anticorpos, a partir de extratos

celulares e de produtos de secreção provenientes de eosinófilos periféricos de

pacientes portadores da HES. Os anticorpos, denominados de EG1 e EG2,

mostraram especificidade para a proteína catiônica eosinofílica (ECP) nas suas

formas armazenada e secretada e exclusivamente secretada, respectivamente. O

EG2 também reconheceu a forma secretada da EDN.88 Desde então vêm sendo

empregados como ferramentas, a partir de análises de imuno-histoquímica, para

auxiliar na elucidação de possíveis associações do estado funcional dos eosinófilos,

com a patogênese de doenças alérgicas e inflamatórias intestinais, na sua resposta

a medicamentos, ou até mesmo para identificar a presença dos eosinófilos nas

doenças.

Os nossos resultados mostraram correlação positiva entre a eosinofilia

tumoral e a marcação com EG1 e EG2, indicando que no CCEB as células

eosinofílicas infiltrantes estão ativadas e são potencialmente citotóxicas, através da

liberação, ao menos, de ECP e EDN. A princípio isso corrobora com os trabalhos

associando a eosinofilia a um melhor prognóstico no CCEB. No entanto, essa
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citotoxicidade pode ser igualmente danosa para os tecidos normais. Não houve

diferenças estatisticamente significativas entre a marcação para EG1 e EG2

indicando que no CCEB, os eosinófilos estão, possivelmente, constantemente

produzindo, armazenando e secretando proteínas citolíticas.

Apesar destes anticorpos serem amplamente utilizados, em carcinomas

só foi encontrado um relato na literatura. GRAHMANN et al. (1998) encontraram

células positivas para EG1 e EG2, entretanto, diferente do nosso estudo onde a

marcação para EG1 e EG2 foi correspondente, em carcinoma broncogênico os

autores encontraram maior quantidade de células EG2 positivas.32 É possível que a

resposta imunológica com eosinofilia, na cavidade bucal, tenha características

próprias relativas ao sítio anatômico, sendo assim a resposta ao CCEB seria

diferente da resposta ao carcinoma broncogênico.

JAHNSEN et al. (1994) questionaram a utilização desses anticorpos para

a identificação de eosinófilos funcionais, demonstrando que diferenças quantitativas

na imunomarcação de EG1 e EG2, dependiam, fundamentalmente, da forma de

fixação dos tecidos durante o preparo e processamento dos espécimes. Nos seus

resultados, tecidos que não haviam sido pré-fixados ou que eram fixados em

acetona mostraram marcação ausente, fraca ou quantitativamente diferenciada dos

anticorpos. Tecidos fixados em formalina, por sua vez, mostraram intensa marcação

por EG1 e EG2, não sendo encontrada, porém, diferenças quantitativas entre células

EG1+ e células EG2+.37 Em nosso estudo, com CCEB, a amostra foi fixada em

formol a 10% e não houve diferença significativa entre o número de células EG1+ e

EG2+, corroborando com o estudo de Jahnsen et al (1994). Entretanto, Kiehl et al

(2001), em dermatite atópica, e Toyoda et al (1996), em urticária, trabalharam com
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tecidos parafinados e encontraram diferenças entre na quantidade de células EG1+

comparadas a EG2+. Kiehl et al encontraram maior imunomarcação para EG2 e

Toyoda et al para EG1.

Em alguns estudos de imuno-histoquímica foi relatada uma marcação

granular extracelular intensa para o EG2, o que concluíram ser possível indicação da

degranulação de proteínas do eosinófilo.15,37,88

Em nosso trabalho esta granulação foi  perceptível,  na marcação por

EG1 e por EG2, não sendo possível concluir tratar-se de proteína secretada, apenas

extravasada ou coloração inespecífica (Figura 17). Segundo JAHNSEN et al. (1994),

as proteínas granulares podem extravasar do eosinófilo quando não há fixação

adequada do material analisado.37

Figura 18: Granulação extracelular observada em
imunomarcação para EG1. (IHQ – objetiva 40X)



78

A reatividade cruzada do anticorpo EG2 para a proteína ECP e EDN

deve-se ao fato destas proteínas serem 67% homólogas na sua seqüência

aminoácida e 88% em sua seqüência nucleotídica.29 Acredita-se que o anticorpo

EG2 reconheça um epitopo comum às duas proteínas.29,75,88

ROSENBERG & TIFFANY (1994) contribuíram significativamente para o

entendimento das proteínas reconhecidas por EG1 e EG2 ao verificarem que

existem três formas estruturais de ECP, variando no grau de glicosilação e no peso

molecular. O EG1 reconheceria as três formas de ECP, de 18, 20 e 22 kDa,

enquanto que o EG2, apenas identificaria a forma menos glicosilada de 18 kDa. As

autoras sugeriram que as formas mais pesadas poderiam sofrer deglicosilação

parcial como parte do processo de ativação e secreção, e que isso permitira

melhorar a eficácia da citotoxicidade da ECP. Entretanto, no trabalho todas as três

Figura 19: Granulação extracelular observada em
imunomarcação para EG1. (IHQ – objetiva 40X)
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formas foram secretadas, quando da ativação dos eosinófilos, indicando que mesmo

as ECPs mais glicosiladas seriam liberadas durante a resposta inflamatória.74

Nas reações de imuno-histoquímica, a marcação de EG1 e de EG2 é

proeminentemente intracelular, indicando que todas as três formas de ECP, mais a

EDN, estão presentes no interior dos eosinófilos e passíveis de serem secretadas.

No que diz respeito a ECP, a de 18 kDa pode ser a  forma mais eficaz ou até mesmo

a forma ativa da proteína, enquanto que as formas mais glicosiladas seriam menos

ativas ou até mesmo inativas.

Em uma resposta inflamatória com participação de eosinófilos, a

citotoxicidade é dirigida ao agressor, mas também aos tecidos circunjacentes

podendo causar extenso prejuízo funcional. Uma vez debelado o agente agressor  é

necessária a delimitação da reação, a fim de permitir o reparo. Desse modo, talvez

as ECPs de 20 e 22 kDa sejam importantes meios de regulação da ação da ECP de

18kDa, controlando a inflamação. Quando da perpetuação da resposta inflamatória,

devido a permanência do agente agressor ou da incapacidade de resolução do

distúrbio, poderia haver favorecimento da produção da forma menos glicosilada e

mais citotóxica da ECP, ocasionado, porém, maiores danos aos tecidos

circunjacentes.

Os resultados de alguns estudos da literatura favorecem essa

possibilidade como o trabalho de CARVALHO et al. (2003) que encontraram maior

marcação de EG1 em mucosas não inflamadas comparadas às áreas inflamadas

dos pacientes com doença de Crohn.15 Outros estudos, associando a marcação de

EG1e EG2 com a avaliação da eficácia de medicamentos nas doenças inflamatórias

respiratórias, mostram diminuição de sintomas clínicos correlacionados à queda de
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marcação de EG2, enquanto que EG1 permaneceu inalterada ou também

diminuiu.25,55,61

Autor Material de fixação Resultados

Boulet et al 2001 congelado EG2 > EG1
salmeterol

Nakamura et al 1998 OCT / congelado EG2 < EG1
pranlukast

Faul et al 2002 clorofórmio / acetona
congelado

EG2 = EG1
8 sem >> 2 sem

Manolitsas et al 1995 formol
EG2 = EG1

nedocromil sódio ↓
albuterol ↑

Iino et al 2001 formol / parafina EG2 = EG1
asma >> controle

Autor
Material de

fixação
Resultados

Carvalho et al 2003 OCT / congelado
  EG1: CDni > CDi

 UC > controle
 EG2: CD > UC > controle

Bischoff et al 1999 formol / parafina EG1 = EG2
EOG > UC > controle

Jeziorska et al
2001 Carnoy / parafina EG1 > EG2

Tabela 3 – Estado de ativação do eosinófilo na Asma

Tabela 4 – Estado de ativação do eosinófilo na
Doença inflamatória intestinal

OCT = ornithine carbamyl transferase

OCT = ornithine carbamyl transferase; CDni = Doença de Crohn não
inflamada; CDi = Doença de Crohn inflamada; UC = colite ulcerativa;
EOG = gastroenterite eosinofílica
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Autor / Ano
Material de

fixação Resultados

Kiehl et al 2001 parafina EG2 > EG1

Toyoda et al 1996 formol / parafina EG2 < EG1

Tai et al 1984 formol / parafina EG2

De acordo com os resultados dos diversos estudos, questionamos se

existem diferenças entre a eosinofilia tumoral e a eosinofilia de processos não

neoplásicos. Novos estudos deverão ser realizados para elucidar esta questão.

Por fim, BISCHOFF et al. (1999) utilizaram os anticorpos EG1 e EG2 em

biópsias de ceco de pacientes portadores de gastroenterite eosinofílica, doença de

Crohn, colite ulcerativa e em grupo controle. Verificaram marcação positiva para

ambos os anticorpos nas três formas de doença intestinal. Na análise dos resultados

os autores sugeriram que a razão EG1/EG2 poderia ser um marcador de ativação do

eosinófilo. Uma proporção menor que 1, indicaria maior marcação pelo anticorpo

EG2, enquanto que valores maiores que 1 indicariam marcação preferencial do EG1.

Nas três doenças a proporção EG1/EG2 mostrou-se inferior a 1. Nas biópsias

avaliadas, nos sítios com inflamação, a razão foi menor que 1, devido a maior

marcação com EG2,  enquanto que nas áreas não inflamadas foi maior que 1, com

marcação preferencial de EG1. Concluíram, ainda, que resultados maiores ou iguais

a 1 deveriam ser encontrados também em pacientes saudáveis.5

Tabela 5 – Estado de ativação do eosinófilo nas doenças dermatológicas
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Através dos resultados obtidos em nosso estudo, foi realizada a

proporção EG1/EG2, onde 51,9% dos casos apresentaram EG1/EG2 menor que 1

(ANEXO 5). Entretanto deve-se lembrar que anticorpo EG2 marca dois tipos de

proteínas, a ECP menos glicosilada e a EDN, enquanto o que EG1 marca as três

formas de ECP. Uma vez que não se sabe o modo real de armazenamento,

secreção  ou mesmo quantitativo de produção, tornam-se pouco precisas as

conclusões sobre  comparações entre as proporções de marcação de EG1 em

relação a EG2. Para o câncer esse tipo de proporção tem utilidade pouco definida,

uma vez que, o eosinófilo é mais um componente da resposta do hospedeiro,

contrariamente às doenças alérgicas e inflamatórias intestinais, onde a eosinofilia é

fator fundamental na  patogênese.

O eosinófilo foi descrito há mais de um século, sendo logo observada a

sua associação com doenças alérgicas e parasitárias. É uma célula que exibe

tropismo tecidual, não havendo associação com a eosinofilia periférica. Em humanos

os eosinófilos são encontrados preferencialmente na mucosa do trato respiratório,

gastro-intestinal e genito-urinário.2

Até o presente, a totalidade da ação imunológica dos eosinófilos e a sua

participação na homeostase tecidual, permanecem desconhecidas. Sabe-se que nas

respostas inflamatórias, os eosinófilos são representantes da imunologia inata, sem

especificidade de ação, participando, principalmente, nas respostas tipo 2, mediadas

pela IL4 e IL5. Estas últimas, em conjunto com a IL3 e GM-CSF, dentre outras,

constituem as principais citocinas envolvidas no processo de amadurecimento,

sobrevivência, liberação de mediadores, indução da expressão de receptores e

aumento do recrutamento e da migração dos eosinófilos.102
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Adicionalmente às atividades inflamatórias, o acúmulo de eosinófilos

contribui, significativamente, para os processos de cicatrização e remodelação dos

tecidos com atividades pró-angiogênicas e pró-fibrinogênicas, através da produção

de MBP e EDN, de metaloproteinases e de seus inibidores, de TGF-α e TGFβ, do

CTGF, do VEGF, b-FGF, do PDGF, da IL1 e da IL6 que estimulam a função e a

proliferação de células endoteliais, fibroblastos e a síntese de colágeno.6,59,60,104

Os eosinófilos secretam diferentes citocinas, as quais podem atuar

beneficiando o hospedeiro em relação ao tumor ou não. Como é o caso do TNFα, o

qual pode induzir ao dano tecidual, ou o TGFβ auxiliando no processo de reparo,

podendo atuar no controle do avanço do tumor. A heterogeneidade de citocinas

liberadas pelo eosinófilo, provavelmente, depende das condições do microambiente

molecular onde este se encontra.

A eosinofilia, embora seja fortemente associada com níveis aumentados

de IgE, estando, com isso, comprometida com a resposta inflamatória tipo 2, a

heterogeneidade clínica apresentada por pacientes portadores da síndrome

hipereosinofílica fez com que WOERLY et al., em 1999, especulassem que os

eosinófilos poderiam estar associados, também, às respostas tipo 1. Os autores

mostraram que na superfície celular dos eosinófilos tem presença das moléculas de

sinalização e co-estimulação CD28 e o B7.2 (CD86), ambas encontradas

classicamente em células T e APC, respectivamente. Eosinófilos estimulados via

ligação com CD28 secretaram as citocinas tipo 1, IL2 e IFN-γ. Os autores concluíram

que devido à secreção de IL2, um potente estimulador de proliferação e expansão

clonal de células T, os eosinófilos poderiam induzir a ativação de linfócitos auxiliando
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a sustentar respostas inflamatórias crônicas, e juntamente com a liberação de IFNγ,

participar das respostas adquiridas além das inatas. Interessantemente, a ativação

de eosinófilos via complexos de IgA inibe a secreção de citocinas tipo 1 induzindo-os

a produzir IL4, IL5 e IL10, citocinas características da resposta tipo 2.107  Estudos

preliminares já haviam mostrado que os eosinófilos de pacientes com HES coravam

positivamente para IFNγ , IL2 e IL12, o que os tornariam moduladores tanto da

resposta tipo 1 quanto da 2.107

Outro exemplo de ação imunológica ampla dos eosinófilos foi

demonstrado por GREWE et al. (1998) em células provenientes do sangue venoso

de pacientes com atopia devido a alergias em geral, dermatite atópica ou níveis

elevados de IgE. Este estudo mostrou que os eosinófilos podem apresentar RNAm

de IL12, secretando níveis elevados desta interleucina. Concluíram que as citocinas

tipo 2 secretadas pelos eosinófilos, inicialmente, poderiam levar à produção de IL12.

Desse modo, os eosinófilos seriam capazes de trocar uma resposta tipo 2 para tipo

1. Essa mudança seqüencial de resposta tipo 2 para tipo 1 já foi observada nos

testes cutâneos de pacientes com dermatite atópica, após inalação de alérgenos: a

área da pele durante a fase inicial é caracterizada por infiltração de eosinófilos

ativados e aumento da expressão de citocinas tipo 2, em seguida ocorre a

expressão de IL12, com posterior  formação de eczema e concomitante e intensa

expressão de IFNδ.33

A eosinofilia tecidual associada ao tumor é descrita como a infiltração de

eosinófilos no estroma neoplásico, não associada às áreas de necrose ou ulceração.

O critério diagnóstico e a classificação da TATE, de acordo com a intensidade da
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eosinofilia, têm variado bastante entre os estudos, dificultando, freqüentemente, uma

comparação dos resultados obtidos entre os diferentes autores.22,49,97

O eosinófilo atuando como modulador da resposta imunológica possa

talvez esclarecer a divergência dos estudos que relacionam TATE com o

prognóstico, tendo em vista que estes estudos não avaliaram o tipo de resposta

imunológica, tipo 1 ou 2, predominante. Entretanto, análises experimentais de

rejeição tumoral têm demonstrado que linfócitos TCD4+ têm participação mais ampla

na orquestração da destruição neoplásica, com indução simultânea de respostas

tipo 1 e 2, ambas necessárias para obter máxima imunidade antitumoral.30 Desse

modo, citocinas produzidas por linfócitos TCD4+ podem ativar outras células

efetoras importantes como macrófagos e eosinófilos. 30,60

Células inflamatórias constituem parte proeminente da resposta do

hospedeiro, à presença do tumor. Nos estágios iniciais do desenvolvimento de

neoplasias, uma infiltração linfocitária intratumoral intensa, pode estar correlacionada

com freqüência reduzida de metástase e melhor sobrevida do paciente.

Alternativamente, a persistência inflamatória pode contribuir para a promoção do

desenvolvimento tumoral ao fornecer citocinas e fatores de crescimento úteis à

sobrevivência das células neoplásicas.

Em nosso estudo, a correlação de anti-hIL5 com eosinofilia tumoral e a

marcação de EG1 e EG2 não foi estatisticamente significativa. Possíveis explicações

seriam que além do eosinófilo, diversas células podem produzir a interleucina 5,

principalmente linfócitos Th2, bem como mastócitos, células hematopoiéticas,
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células transformadas Reed-Sternberg e infectadas pelo EBV.47,59,68 Além do que,

embora a IL5 seja fundamental para o recrutamento e a ativação do eosinófilo, esta

não é sua única função, sendo constantemente necessária na imunologia das

mucosas, incluindo a mucosa oral. A IL5 é também fundamental para a diferenciação

de células B comprometidas com a produção de IgA, principal imunoglobulina

presente nas secreções mucosas.9,16,80,89

Na verdade, já foram descritos inúmeros mediadores quimiotáticos para

os eosinófilos como o PAF, os leucotrienos, e mais recentemente as quimiocinas

RANTES, MIP1α e a eotaxina, esta última considerada seletiva para o recrutamento

de eosinófilos. Receptores para a eotaxina foram identificados em células Th2,

embora o papel biológico da quimiocina na função e diferenciação dessas células

não foi ainda esclarecido. A atividade da eotaxina é amplificada in vivo pela IL5, mas

o interessante é que parece não estar restrita a um microambiente tipo Th2, visto

que o IFNγ é um forte indutor de sua expressão.77

É possível que no CCEB, a presença de eosinofilia não indique,

necessariamente, predomínio de resposta tipo 2, modulada basicamente por IL4,

tendo os eosinófilos atuação imunológica mais ampla, podendo ser estimulados

também para as repostas tipo 1. Desse modo a eosinofilia e a IL5 podem não ser os

melhores indicadores de resposta tipo 2, sendo este aspecto melhor avaliado pelo

acúmulo de células B e de IL4. No trabalho de DE CARVALHO (2002), por exemplo,

a presença de eosinofilia em CCEB com padrão de invasão infiltrativo foi

significativamente correlacionada com linfócitos B CD20+.
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Adicionalmente, um dos mecanismos de evasão do câncer é induzir a

supressão da resposta imunológica ou a apoptose em células inflamatórias, o que

pode ocorrer largamente no CCEB, principalmente envolvendo células TCD4+, as

grandes orquestradoras da resposta imunológica antitumoral.69 A ausência de sinais

estimulatórios para os eosinófilos, devido à presença de células T suprimidas ou em

processo de apoptose, pode levar à diminuição da produção e secreção de  IL5, esta

considerada importante para prolongar a sobrevivência dos eosinófilos.

Conseqüentemente, os eosinófilos no CCEB, apesar de ativados, poderiam ter sua

sobrevida igualmente comprometida impedindo-os de funcionar adequadamente na

eliminação tumoral.

A despeito dos tumores serem imunogênicos e serem infiltrados por

células inflamatórias, infelizmente não são inteiramente rejeitados pelo hospedeiro. A

explicação corrente para esse fato é que neoplasias seriam paradigmas

Darwinianos, comumente vencendo a batalha contra as forças da seleção natural,

imposta ao longo dos anos pelo sistema imunológico.69 Também há crescentes

evidências de que os mecanismos efetores antitumorais podem atuar como faca de

dois gumes, tornando-se não apenas ineficazes mas pró-tumorigênicos.69

Infelizmente, grande parte dos pacientes acometidos por câncer vem a falecer em

decorrência da doença, de suas complicações ou da ausência de resposta ao

tratamento. Aqueles que sobrevivem mostram que Darwin talvez tivesse razão: não

vence, necessariamente, o mais forte mas sim aquele que melhor resiste e melhor

se adapta.
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Maiores esclarecimentos acerca do repertório imunológico anti-neoplásico

facilitarão a compreensão da relação tumor-hospedeiro e auxiliarão no

desenvolvimento do promissor campo da imunoterapia antitumoral.
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7 CONCLUSÕES

1. A eosinofilia tumoral está presente no CCEB, em maior ou menor intensidade,

sugerindo que o eosinófilo pode ser um componente importante da imunologia

antitumoral da mucosa oral.

2. A técnica de coloração pelo Sirius red é bastante específica para a

identificação dos eosinófilos, facilitando sua quantificação.

3. Os eosinófilos infiltrantes do CCEB estão ativados devido à presença e

correlação positiva com a imunomarcação pelo EG1 e EG2, indicando que os

eosinófilos são potencialmente capazes de sintetizar, armazenar e secretar as

proteínas citotóxicas ECP e EDN.

4. Não houve correlação  estatisticamente significativa entre a eosinofilia tumoral

e a marcação imuno-histoquímica de anti-hIL5 no CCEB, possivelmente porque a

IL5 pode ser produzida e identificada em outras células inflamatórias que não os

eosinófilos. Ademais devido a uma possível atuação ampla dos eosinófilos nas
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respostas imunológicas, a presença de eosinofilia no CCEB pode não estar

associada, necessariamente, a uma resposta local tipo 2, usualmente modulada pela

IL5 em conjunto com a IL4.

5. Não houve correlação estatisticamente significativa entre a expressão de

anti-hIL5 com EG1 e EG2 no CCEB, uma vez que não houve correlação positiva

entre a expressão de anti-hIL5 e eosinofilia tumoral.
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ANEXO 1

Dados Epidemiológicos

CASOS SEXO IDADE LOCAL

1 MAS NE LINGUA
2 MAS 59 LINGUA
3 MAS 47 ASSOALHO
4 MAS 34 LINGUA
5 FEM 52 ASSOALHO
6 MAS 58 ASSOALHO
7 MAS 73 REG. RETROM.
8 MAS 62 PALATO
9 MAS NE MUCOSA JUGAL
10 FEM 23 LINGUA
11 MAS 53 REB. ALV
12 MAS 62 LINGUA
13 MAS NE GENGIVA
14 MAS 60 LINGUA
15 FEM 42 LINGUA
16 MAS NE ASSOALHO
17 FEM 47 LINGUA
18 MAS 62 LINGUA
19 FEM 68 LINGUA
20 MAS 49 LINGUA
21 MAS 41 ASSOALHO
22 FEM 35 LINGUA
23 MAS 53 ASSOALHO
24 FEM 69 LINGUA
25 MAS 52 LINGUA
26 FEM 53 ASSOALHO
27 MAS 62 PALATO

MAS= sexo masculino; FEM= sexo feminino; NE= não especificado
REG. RETROM.= região retromolar; REB. ALV.= rebordo alveolar
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ANEXO 2

Protocolo de Sirius red para eosinófilo

SOLUÇÕES

1. SOLUÇÃO DE SIRIUS RED
Sirius red  F3B....................................... 0,5g
Água destilada....................................... 45ml
Álcool Absoluto..................................... 50ml
Hidróxido de Sódio 1%..........................1ml
Cloreto de Sódio 20% ............................±4ml

Modo de Preparo:   Dissolva 0,5g de Sirius Red F3B em 45ml de água
destilada. Depois adicione 50ml de álcool absoluto e 1ml de Hidróxido de
sódio 1%. Finalmente, adicione Cloreto de sódio 20% até formar um leve
precipitado (±4ml). Deixe, então, o corante estabilizar por um dia.

2. HEMATOXILINA DE HARRIS
Hematoxilina cristalizada .............................................................................. 5g
Álcool 95 %.................................................................................................... 50ml
Sulfato de alumínio e amônio (alúmen amoniacal ou de potássio)................ 100g
Água destilada................................................................................................

1000ml
Ácido Acético Glacial.................................................................................... 20ml
Óxido de Mercúrio (vermelho)...................................................................... 2,5g

Modo de Preparo: Dissolva a Hematoxilina no álcool. Dissolva o sulfato
em água quente. Junte as duas soluções, ferva rapidamente e junte o óxido
de mercúrio, fervendo novamente a solução até ela tornar-se de cor
vermelho-escuro. Esfrie rapidamente e, adicione o ácido acético, pois este
aumenta a especificidade do corante em corar o núcleo. Este corante é
estável. Filtre antes do uso.

NOTA: Se os núcleos se coraram em muito vermelho, adicione ao corante gotas
de Bicarbonato de sódio 1%  para alcalinizá-lo.

3. ÁLCOOL-CLORÍDRICO 0,5%
Álcool 70%.....................................................................99ml
Ácido Clorídrico Concentrado...........................................1ml
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MÉTODO

1. Desparafinizar os cortes histológicos:
Deixar as lâminas 20 minutos na estufa a 60º C, para facilitar a retirada da
parafina.
Passar sucessivamente em banhos de Xilol.

• Xileno PA -  5 minutos; Xileno PA – 5 minutos; Xileno PA – 5 minutos

2. Hidratar os cortes histológicos (soluções decrescentes de álcool até a
hidratação):

• Álcool 100 – 5 minutos
• Álcool 90 – 5 minutos
• Álcool 70 – 5 minutos
• Água destilada – 5 minutos

3. Corar com a Hematoxilina de Harris – 8 minutos
4. Passar em álcool-clorídrico 0,5%
5. Lavar rapidamente em água corrente e destilada.
6. Corar com o Sirius red por 2 horas.
7. Deixar em água corrente por 10 minutos.
8. Desidratar os cortes histológicos:

• Álcool 95 – 5 minutos
• Álcool 100 – 5 minutos
• Álcool 100 – 5 minutos

9. Clarificar os cortes histológicos:
• Xileno – 5 minutos
• Xileno – 5 minutos
• Xileno – 5minutos

10. Montar em bálsamo do Canadá ou Entellan.

RESULTADO: Eosinófilo em cor rosada e outras células em azul.
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ANEXO 3

Soma dos 10 campos analisados de cada caso

 Sirius red EG1 EG2 Anti-hIL5 REGISTRO

CASO 1 115 105 108 7481,75 B9934/99

CASO 2 385 259 278 17016,38 B9966/99

CASO 3 196 110 102 3270,375 B9968/00

CASO 4 56 39 39 1684,938 B9990/00

CASO 5 447 480 462 2253,938 B10.076/00

CASO 6 94 122 113 3559,375 B10.083/00

CASO 7 37 51 31 5967,875 B10.164/00

CASO 8 60 79 77 3780,313 B10.308/00

CASO 9 51 52 55 41,125 B10.313/00

CASO 10 20 10 18 1989 B10.360/01

CASO 11 55 63 71 8871,938 B10.367/01

CASO 12 20 19 24 3568,438 B10.413/01

CASO 13 22 19 21 12741 B10.452/01

CASO 14 19 10 17 1972,688 B10.459/01

CASO 15 20 27 25 122,5 B11.432/03

CASO 16 98 69 74 698,375 B11.573/03

CASO 17 521 555 582 12731,94 B11.590/03

CASO 18 468 567 507 2745,938 B11.710/03

CASO 19 90 67 65 29210,88 B11.721/03

CASO 20 116 176 153 848,5 B11.781/03

CASO 21 540 283 252 1035,25 B11.898/04

CASO 22 20 19 20 832,3125 B11.926/04

CASO 23 118 118 156 1362,188 B11.976/04

CASO 24 22 22 21 8492,063 B00.4080

CASO 25 39 37 34 2927,188 B03.1455

CASO 26 18 0 8 3703,375 B03.3331

CASO 27 152 156 194 705,625 B11.916/04

Para o Sirius red, anticorpos EG1 e EG2 foi utilizada a contagem de células
coradas e marcadas, respectivamente. Para o anticorpo anti-hIL5 foi realizada
contagem da área marcada.
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ANEXO 4

Resultados Estatísticos

Correlação de Pearson

Sirius red EG1 EG2 Anti-hIL5
Sirius red 1 .927* .921* .110
EG1 .927* 1 .993* .078
EG2 .921* .993* 1 .098
Anti-hIL5 .110 .078 .098 1

Correlaçao de Spearman

Sirius red EG1 EG2 Anti-hIL5
Sirius red 1 .968* .967* .029
EG1 .968* 1 .990* .008
EG2 .967* .990* 1 .018
Anti-hIL5 .029 .008 .018 1

* A correlação é significante ao nível de 0,01.

* A correlação é significante ao nível de 0,01.
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ANEXO 5

Proporção EG1/EG2

EG1 dividido por EG2

1 3,7 3,7 3,7
1 3,7 3,7 7,4
1 3,7 3,7 11,1

1 3,7 3,7 14,8
1 3,7 3,7 18,5
1 3,7 3,7 22,2
1 3,7 3,7 25,9

1 3,7 3,7 29,6
1 3,7 3,7 33,3
1 3,7 3,7 37,0
1 3,7 3,7 40,7

1 3,7 3,7 44,4
1 3,7 3,7 48,1
1 3,7 3,7 51,9
1 3,7 3,7 55,6
1 3,7 3,7 59,3

1 3,7 3,7 63,0
1 3,7 3,7 66,7
1 3,7 3,7 70,4
1 3,7 3,7 74,1

1 3,7 3,7 77,8
1 3,7 3,7 81,5
1 3,7 3,7 85,2
1 3,7 3,7 88,9
1 3,7 3,7 92,6

1 3,7 3,7 96,3
1 3,7 3,7 100,0

27 100,0 100,0

,00
,56

,59
,76
,79
,80
,89

,90
,93
,93
,95

,95
,95
,97
1,00
1,03

1,03
1,04
1,05
1,08

1,08
1,08
1,09
1,12
1,12

1,15
1,65
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative
Percent

Não 13 48,1 48,1 48,1
Sim 14 51,9 51,9 100,0
Total 27 100,0 100,0

Presença de EG1/EG2 menor que 1
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ANEXO 6


