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RESUMO 

 

Fundamentação: Nosso grupo demonstrou anteriormente papéis essenciais para 
glicocorticóides endógenos na indução de eosinofilia in vivo, em modelo murino de 
sensibilização/provocação alérgica. Outros grupos descreveram eosinofilia local em 
camundongos, em resposta ao implante subcutâneo de um pellet de clara de ovo coagulada 
(Egg White Implant/EWI), rico em ovalbumina. Nós também mostramos anteriormente que a 
administração do ácido retinoico all-trans (ATRA) in vivo induz eosinofilia na medula óssea 
murina. No presente estudo, adaptamos o modelo EWI à cavidade peritoneal (EWI-p), visando 
à recuperação quantitativa e caracterização das células presentes no exsudato e no pellet. 
Hipótese: No modelo EWI-p o exsudato peritoneal contém diferentes populações 
leucocitárias, com frequência elevada de eosinófilos viáveis e funcionalmente preservados, e 
incluindo progenitores fibrogênicos, em proporções diferentes conforme a condição 
experimental. Objetivo Geral: Caracterizar as populações celulares que se acumulam na 
cavidade peritoneal de camundongos após a realização do protocolo de EWI-p. Métodos: 
Camundongos das cepas C57BL/6, BP-2 e BALB/c, e os mutantes BALB/c deficientes em 
eosinófilos (dblGATA-1-KO) foram estudados. O exsudato e o pellet foram colhidos em 
diferentes dias após a cirurgia. Camundongos naïve foram controles, ou, quando indicado, 
recipientes de células. A sinalização por glicocorticóides foi bloqueada por RU486, 
administrado por gavagem. A presença de progenitores fibrogênicos foi evidenciada pela 
formação de monocamada de fibroblastos em cultura líquida. A reconstituição da resposta in 
vivo foi feita pela transferência de eosinófilos purificados de doador BALB/c, transferidos i.p., 
a recipientes dbl-GATA-KO naïve, seguida de desafio dos recipientes com eotaxina i.p. Foi 
também avaliada a resposta ao EWI-p em camundongos C57BL/6 pré-tratados com ATRA ou 
veículo. Resultados e discussão: O exsudato peritoneal apresenta neutrofilia aguda, com 
transição para uma intensa eosinofilia no sexto dia após cirurgia, em animais BP-2. O pellet é 
um foco inflamatório estruturado, diferente do exsudato, com intensa neutrofilia até o quarto 
dia, e eosinofilia a partir do quarto dia. O bloqueio de glicocorticoides endógenos não altera 
as populações celulares no exsudato, mas altera as do pellet. O exsudato contém progenitores 
fibrogênicos, e a análise histológica do pellet identificou presença de fibras de colágeno após 
14 dias. O pré-tratamento com ATRA em camundongos C57BL/6, aumentou a celularidade 
total do exsudato peritoneal, com aumento do número de eosinófilos. 
Palavras-chave: eosinofilia; glicocorticoide; neutrófilo; fibrogenese; eotaxina. 



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Our group has previously demonstrated an essential role for endogenous 
glucocorticoids in the induction of eosinophilia in vivo, in a murine model of allergen 
sensitization/challenge. Others have described intense local eosinophiia in mice, in response 
to a subcutaneously implanted pellet of heat-coagulated egg white (egg white implant, or 
EWI), rich in ovalbumin. We have also previously shown that all-trans retinoic acid (ATRA) 
administration in vivo induces eosinophilia in murine bone-marrow. Here we have adapted 
the EWI model to the peritoneal cavity (EWI-p), to enable us to quantitatively recover and 
characterize the cells present in both exsudate and pellet. Hypothesis: In the EWI-p model the 
peritoneal exsudate contains differeent leukocyte populations, with a high proportion of 
viable, functionally intact eosinophils, alongside fibrogenic progenitors, in various proportions 
depending on the experimental condition examined. General objective: To characterize the 
cell populations that accumulate in the peritoneal cavity of mice after performing the EWI-p 
protocol. Methods: Mice of C57BL/6, BP-2 and BALB/c strains, and BALB/c mutants lacking 
eosinophils (dblGATA-1-KO) were studied. Exsudate and pellets were recovered at day 7 post-
surgery. Naïve mice were controls, or, where indicated, cell recipients. Glucocorticoid 
signaling was blocked by RU486 administered intragastrically with a gavage needle. The 
presence of fibrogenic progenitors was detected by the formation of a fibroblast monolayer 
in liquid culture. Reconstitution of in vivo responses was made through i.p. eosinophil transfer 
from purified eosinophils from BALB/C donors, into naïve dbl-GATA-KO recipients, followed 
by i.p. challenge of the recipients with eotaxin. We have also evaluated the response to EWI-
p in C57BL/6 mice pretreated with ATRA or vehicle. Results and discussion: Peritoneal exudate 
presents early neutrophilia, which is replaced by intense eosinophilia at day 6 after surgery at 
BP-2 mice. The pellet is a structurally defined inflammatory focus, distinct from the exudate, 
and shows intense neutrophilia up to day 4, which is replaced by eosinophilia from day 4 to 
day 7. The blockade on endogenous glucocorticoid signaling does not change the cellular 
composition of the exudate, but changes that of the pellet. The exudate contains fibrogenic 
progenitors, and histological analysis of the pellet has revealed the presence of collagen fibers 
after 14 days. Pretreatment with ATRA has increased the total cell count of the exsudate in 
C57BL/6 mice, with an increase in the number of eosinophils.  
Keywords: eosinophilia; glucocorticoid; neutrophil; fibrogenesis; eotaxin. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO 

 Desde 1997, nosso grupo vem trabalhando em modelos murinos de alergia, com foco 

na produção de eosinófilos pela medula óssea (MO). Nossos interesses incluem os 

mecanismos pelos quais a exposição aos alérgenos em camundongos sensibilizados ocasiona 

rapidamente uma eosinofilia na MO, no sangue e no tecido provocado. Tal resposta envolve 

a estimulação seletiva de progenitores e precursores da linhagem eosinofílica na MO 

(GASPAR-ELSAS et al., 1997). Diferentes trabalhos indicam que esta resposta é dependente de 

reguladores extrínsecos à MO, o que pode ser demonstrado pela indução de eosinofilia com 

a transferência de plasma de doador sensibilizado e provocado a recipientes não-provocados 

(GASPAR-ELSAS et al, 1997). Os reguladores extrínsecos já identificados incluem membros da 

classe dos glicocorticoides (GCs) como a corticosterona (MASID-DE-BRITO et al., 2014a) e 

derivados da 5-Lipoxigenase (5-LO) (QUETO et al., 2010; MASID-DE-BRITO et al., 2014b). 

 Em trabalhos realizados no período 2000-2014, nosso grupo demonstrou que vários 

efeitos da provocação alergênica em camundongos sensibilizados podiam ser reproduzidos in 

vitro e in vivo com o GC sintético, dexametasona (MASID-DE-BRITO et al., 2014a), e com GCs 

naturais, como a hidrocortisona (MASID-DE-BRITO et al., 2014b) e a corticosterona (GASPAR-

ELSAS et al., 2000a, 2000b). Em outros experimentos, foi evidenciado que a ligação entre a 

provocação alérgica e a eosinofilia medular dependia de indução da liberação de 

corticosterona pela adrenal, como resultado da atuação do Fator de Necrose Tumoral-α (TNF-

α), produzido em resposta à provocação (MASID-DE-BRITO et al., 2014a). Desta forma, ficou 

estabelecido um mecanismo que permite a comunicação entre o sítio inflamatório e a MO.  

 Evidência adicional da capacidade de GCs adrenais promoverem eosinofilia na MO 

murina foi obtida em experimentos em um modelo de trauma cirúrgico (ELSAS et al., 2004). 

Estas observações foram feitas no modelo EWI (Egg White Implant), originalmente 

desenvolvido por Mariano e colaboradores (SIQUEIRA, et al., 1997). O qual envolve a 

implantação de um pellet de clara de ovo coagulada pelo calor sob a pele dorsal do 

camundongo, por meio de uma pequena cirurgia (compreendendo anestesia, incisão, 

manipulação e sutura), e acarreta eosinofilia significativa no local do implante, assim como 
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indução de uma resposta alérgica após provocação dos animais sensibilizados com o antígeno 

solúvel (XAVIER-ELSAS et al., 2017 a). 

 Paralelamente, evidência para a participação de Cistenil-Leucotrienos (CisLT) no 

desenvolvimento de eosinofilia in vivo, em modelo de doença alérgica, foi obtida em estudos 

do nosso grupo. A resposta eosinofílica da MO à sensibilização e provocação alergênica foi 

inibida in vivo pela dietilcarbamazina (DEC) (QUETO et al., 2010a); da mesma forma, a 

inativação da via da 5-LO (5-Lipoxigenase), seja pela inibição farmacológica com outras drogas, 

como o MK886, seja por mutações que inativam a 5-LO, impediu o desenvolvimento de 

eosinofilia in vivo em camundongos sensibilizados e provocados (MASID-DE-BRITO et al., 

2014b). Os efeitos da DEC in vivo são relacionados com sua capacidade de bloquear a síntese 

de CisLT, sendo dependentes da integridade da via da 5-LO. (MASID-DE-BRITO et al., 2014b) 

 Em experimentos recentes, nosso grupo conseguiu evidenciar que a quimiocina 

eotaxina (CCL11) induz acumulação de eosinófilos, neutrófilos e macrófagos, dependente de 

eosinófilos, na cavidade peritoneal de camundongos naïve. Essas observações sugerem que 

uma das funções do eosinófilo é promover o recrutamento secundário de neutrófilos e 

macrófagos para sítios de inflamação alérgica. Esses estudos nos fornecem os meios para 

avaliar a funcionalidade in vivo dos eosinófilos isolados num protocolo de transferência 

adotiva a recipientes desprovidos de eosinófilos, como os mutantes dbl-GATA-1-KO, em 

background BALB/c (LUZ et al., 2014). 

 Com isso, o presente trabalho propõe-se a examinar as células obtidas a partir de um 

exsudato peritoneal, estimuladas por um implante intraperitoneal de clara de ovo coagulada 

(peritoneal Egg White Implant, ou EWI-p), uma modificação do modelo EWI original, e 

especificamente avaliar a população de eosinófilos ali contida em testes funcionais in vitro e 

in vivo, como o protocolo de transferência adotiva mencionado acima. Paralelamente, nos 

propomos a avaliar o recrutamento para a cavidade peritoneal, de populações celulares que 

não foram estudadas anteriormente, como os progenitores fibrogênicos. O estudo da relação 

entre a acumulação dos eosinófilos e a acumulação desses progenitores poderá trazer 

informações novas e potencialmente importantes sobre as funções ainda inexploradas dos 

eosinófilos. 

A hipótese do trabalho é que no modelo EWI-p o exsudato peritoneal contém diferentes 

populações leucocitárias, com frequência elevada de eosinófilos, e acompanhada de outras 

populações, incluindo células hematopoiéticas de várias linhagens e progenitores 
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fibrogênicos, em proporções diferentes conforme a condição experimental. Dentro dessa 

hipótese, especificamos que os eosinófilos coletados são viáveis, e apropriados para 

experimentação ex vivo e in vivo, o que nos levou a explorar suas funções. 

1.2 RACIONAL DOS EXPERIMENTOS PROPOSTOS 

Este estudo utilizou o modelo de estresse cirúrgico EWI (SIQUEIRA, et al., 1997), modificado 

para implantação intraperitoneal (EWI-p), pelas seguintes razões: 

a) no modelo EWI original a implantação de um pellet de clara de ovo é subcutânea, o que 

permite avaliar seus efeitos em outros sítios, como a MO, mas dificulta a avaliação 

quantitativa das populações leucocitárias que se acumulam no local de implantação, assim 

como o isolamento, manipulação e utilização subsequente dessas populações;  

b) com a modificação realizada pelo nosso grupo (modelo EWI-p), a implantação do pellet é 

feita na cavidade peritoneal, o que permite avaliar quantitativamente a migração de 

populações leucocitárias para o sítio de implantação, e recuperar as células do exsudato para 

experimentação subsequente;  

c) tanto o modelo EWI como a sua modificação EWI-p envolvem cirurgia, necessariamente 

precedida de anestesia e seguida de trauma cirúrgico, o que traz para primeiro plano a 

questão de se a resposta imunoendócrina ao trauma cirúrgico contribui para os efeitos 

observados, uma questão que pode, em ambos os modelos, ser abordada através do bloqueio 

farmacológico da produção de glicocorticoides adrenais (com o metirapone) ou da ação 

desses hormônios (com o mifepristone [RU486]).  

 d) o estudo dos efeitos do trauma cirúrgico na região abdominal, envolvendo a 

abertura da cavidade peritoneal e movimentação de vísceras, precisa ser controlado através 

de protocolo alternativo SHAMp, que consiste em realizar todas as etapas da cirurgia sem 

colocação do Pellet, o que permite analisar separadamente os efeitos da anestesia, cirurgia e 

trauma, por um lado, e os efeitos da sensibilização pelo pellet, por outro lado. O protocolo 

SHAMp é mais adequado para controlar esses aspectos do que o protocolo SHAM original, 

visto que na nossa experiência a cirurgia abdominal e a abertura e fechamento da cavidade 

peritoneal têm efeitos distintos dos observados nos modelos envolvendo apenas cirurgia na 

pele do dorso (EWI e SHAM). 

 e) a eosinofilia resultante da sensibilização pelo implante de clara de ovo é um 

fenômeno de grande interesse, cujos mecanismos ainda são pouco compreendidos. As 
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propriedades dos eosinófilos que se acumulam na cavidade peritoneal no modelo EWI-p ainda 

não foram descritas. Há razões para acreditar que elas possam variar conforme as condições 

experimentais. Eosinófilos podem ser analisados ex vivo, em respostas fisiológicas 

importantes, como a migração frente a agentes quimiotáticos (eotaxina); alternativamente, 

eles podem ser analisados in vivo, após a transferência a recipientes que são, eles mesmos, 

desprovidos de eosinófilos (camundongos da linhagem GATA-1-KO). Neste último modelo, 

uma das questões de maior interesse é a possiblidade de que eosinófilos facilitem a migração 

de neutrófilos e macrófagos para a cavidade peritoneal, em presença de eotaxina, conforme 

demonstrado anteriormente pelo nosso grupo (LUZ et al., 2014). Esta função foi demonstrada 

pela transferência i.p. de eosinófilos purificados; sua relevância seria realçada se pudéssemos 

igualmente demonstrá-la pela transferência i.v. de eosinófilos purificados, que se aproximaria 

mais da condição fisiológica. Os estudos ex vivo e in vivo propostos são, portanto, uma 

aplicação importante deste modelo EWI-p, que não poderia ser feita com o modelo EWI 

original.  

 f) estudos com diferentes linhagens de camundongos nos permitirão também avaliar 

o comportamento de linhagens que deram resultados importantes no estudo de eosinofilia 

em modelos convencionais de sensibilização e provocação. Estas incluem os mutantes 

C57BL/6 TNF-α-R1-KO (nocaute para o receptor de TNF-α) e os controles C57BL/6 (B6) 

(controle de tipo selvagem), permitindo avaliar a dependência da resposta inflamatória frente 

ao TNF-α, uma questão central para o nosso laboratório, visto que o TNF-α é necessário para 

a eosinofilia em modelo convencional de sensibilização/provocação.  

 g) outra combinação de linhagens que é de interesse estudar no modelo EWI-p é o par 

129S2/SvPas-Alox (ALOX – camundongo nocaute para o gene da 5-lipoxigenase) e 

129S2/SvPas (PAS – controle do tipo selvagem de mesmo background), permitindo avaliar a 

dependência da eosinofilia frente à via de 5-lipoxigenase, assim como a importância deste 

recrutamento de outros tipos celulares. Essas duas questões foram abordadas em publicações 

anteriores do nosso grupo, e podem agora ser exploradas quantitativamente no modelo EWI-

p.  

 h) uma parte da caracterização proposta diz respeito à presença de células 

hematopoiéticas nas populações recrutadas, e à sua relação com progenitores fibrogênicos. 

Esta parte do estudo tem relação com a exploração de novas funções para o eosinófilo, uma 

célula extremamente versátil, à qual se atribuem funções regulatórias, inclusive em processos 
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de fibrose (GHARAEE-KERMANI e PHAN, 1997). A presença de progenitores hematopoiéticos 

é analisada por métodos já bem estabelecidos, e tem interesse para determinar se a 

eosinofilia do exsudato tem sua origem em eosinopoiese local, uma possibilidade que, até 

onde sabemos, nunca foi testada. Métodos de formação de colônias de fibroblastos (CFU-C) e 

métodos de diluição limitante dos progenitores de fibroblastos nos permitirão definir se estes 

estão presentes, e se há relação entre as suas funções na cicatrização tecidual induzida após 

trauma, e se a presença de eosinófilos atraídos pelo implante de clara de ovo é capaz de 

modular a migração ou função dos fibroblastos presentes na cavidade peritoneal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 IDENTIFICAÇÃO, MORFOLOGIA, PRODUTOS E FUNÇÕES DOS EOSINÓFILOS 

Eosinófilos são granulócitos, cuja presença é aumentada nos tecidos e no sangue no curso de 

algumas infecções parasitárias (por helmintos) e em reações de hipersensibilidade do tipo I 

(imediata, ou ainda, anafilática). São residentes em condições normais em diversos órgãos 

como a mucosa do trato gastrointestinal, glândulas mamárias e na MO. Possuem como sua 

principal característica morfológica, a presença de grânulos especializados em seu citoplasma. 

Esses grânulos possuem um núcleo cristaloide, evidenciado por microscopia eletrônica, e 

possuem como principal componente a Major Basic Protein (MBP) (SHURIN et al., 1995). Além 

da MBP, esses grânulos contêm outras proteínas, como Eosinophil cationic protein (ECP), 

Eosinophil peroxidase (KOPF-MAIER e TORNIEPOTH-OETTING, 1996), fosfatase ácida, 

arilsulfatase B e catalase (IOZZO et al., 1982; ACHARYA e ACKERMAN, 2014). O conteúdo 

desses grânulos lhes confere o caráter básico (ou catiônico) que se traduz na afinidade 

característica pela eosina, um corante ácido (SPRY et al., 1992). 

Em humanos, os eosinófilos possuem núcleo bilobado preenchido por cromatina condensada 

(ROTHENBERG e HOGAN, 2006); em camundongos, os eosinófilos maduros apresentam 

núcleo em forma de rosca (GASPAR-ELSAS et al., 2009; SHAMRI et al., 2011). Em condições 

fisiológicas, os eosinófilos correspondem a menos de 4% dos leucócitos circulantes (CASTRO-

RODRIGUEZ, 2010) em seres humanos. 

 Na resposta imunológica coordenada por linfócitos Th2, os eosinófilos são recrutados 

para os sítios inflamatórios, onde atuam liberando mediadores lipídicos derivados da via da 5-

Lipoxigenase (5-LO), como leucotrieno B4 e cistenil-leucotrienos (CisLT), assim como produtos 

da via da cicloxigenase, como prostaglandinas e tromboxanas. As duas vias utilizam como 

substrato o ácido araquidônico, gerando leucotrienos e prostaglandinas, respectivamente 

(NEVES et al., 2008; GIEMBYCZ & LINDSAY, 1999; WELLER et al., 1991). 

 Em doenças alérgicas, a produção de interleucina (IL)-4, IL-5, IL-13 e eotaxina (Eot) 

pelos linfócitos T após exposição a um alérgeno leva secundariamente ao recrutamento dos 

eosinófilos para os sítios inflamatórios (FOSTER et al., 2002). No sítio inflamatório, os 

eosinófilos atuam regulando a imunidade através da produção de diversas citocinas como 
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GM-CSF, IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-10, fator de crescimento transformante-β (TGF-β), Eot e 

RANTES (WELLER, 1997; GIEMBYCZ & LINDSAY, 1999; ROTHENBERG, 2015; KATO, 2015). 

 Estudos recentes de vários grupos sugerem que os papéis classicamente atribuídos aos 

eosinófilos (células efetoras contra os parasitos helmínticos; células produtoras de proteínas 

citotóxicas nas reações de hipersensibilidade) são apenas uma parte do que estas células 

podem fazer. Diferentes grupos têm atribuído aos eosinófilos funções nas seguintes situações: 

papel central ao desenvolvimento de inflamação e na gravidade da resposta alérgica, na 

produção de muco, e o remodelamento das vias aéreas que inclui um componente de fibrose 

(BLANCHARD E ROTHENBERG, 2009; EBIHARA et al., 2007; LECKIE et al., 2000; ACEVES, 2014). 

2.2 ORIGEM E DESENVOLVIMENTO DA LINHAGEM EOSINOFÍLICA 

Os eosinófilos são produzidos na MO a partir de progenitores hematopoiéticos CD34+. A 

produção de eosinófilos envolve cascatas de eventos regulatórios interdependentes, 

envolvendo pelo menos três classes de fatores de transcrição: GATA-1, PU.1 e membros da 

família C/EBP (CCAAT ⁄ enhancer-binding protein family). O fator de transcrição GATA-1 é 

provavelmente o fator de transcrição mais importante para a geração de eosinófilos, uma vez 

que camundongos com uma deleção no sítio de ligação de alta afinidade para o GATA-1 

presente no gene que codifica GATA-1 (sítio interno de auto amplificação da transcrição, 

localizado na região promotora) são deficientes na produção de eosinófilos (YU et al., 2002). 

A existência de uma cepa de camundongos desprovida de eosinófilos, em consequência dessa 

mutação, permite ao experimentador usar esses animais para reconstituir respostas 

imunológicas com eosinófilos purificados de doadores do tipo selvagem, demonstrando por 

meio dessa reconstituição a funcionalidade dessas células, o que é importante para a 

exploração de novas funções (LUZ et al., 2014). 

 Dentre os vários fatores hematopoiéticos, os mais importantes para a proliferação e 

diferenciação de eosinófilos são a interleucina-3 (IL-3), o fator estimulante de colônias de 

granulócitos-macrófagos (GM-CSF) e a IL-5. A IL-3 e o GM-CSF são citocinas (MARTINEZ-

MOCZYGEMBA et al., 2003; ZABEAU et al., 2003) que estimulam a diferenciação de 

neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos. Já a IL-5 potencializa e estimula a produção de 

eosinófilos, especificamente (VERCELLI, 2006). Os progenitores comprometidos com a 

linhagem eosinofílica são identificados com base na expressão de CD34, IL-5R e CCR3, sendo 

este último o receptor de Eot (STONE et al., 2010). Os eosinófilos se desenvolvem na MO e 
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são liberados na circulação, principalmente após a estimulação pela IL-5. (BARRETTO et al., 

2018) 

2.3 EFEITOS DOS GLICOCORTICOIDES SOBRE A PRODUÇÃO DE EOSINÓFILOS 

Os GCs adrenais desempenham um importante papel na regulação da imunidade. Os 

GCs sintéticos possuem mecanismo de ação semelhante, embora apresentem diferenças 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, e têm aplicação clínica no controle farmacológico da 

asma e de outras doenças alérgicas. GCs, tanto naturais como sintéticos, possuem ação anti-

inflamatória, incluindo redução na produção e ação de citocinas (LEMANSKE E BUSSE, 2003; 

PADGETT E GLASSER, 2003; LEUNG E BLOOM, 2003), além de reduzir o número de eosinófilos 

circulantes e nos tecidos em indivíduos com asma (BARNES et al., 1998). Apesar disto, diversos 

estudos mostram que mecanismos de estresse envolvendo a produção de GCs adrenais 

agravam a inflamação alérgica em humanos e em modelos experimentais (SANDBERG et al., 

2000; LIU et al., 2002; RITZ et al., 2000; BAILEY et al., 2009; JOACHIM et al., 2003; CHIDA et 

al., 2007; DATTI et al., 2002). Da mesma forma, a terapia utilizando GC exógenos pode 

contribuir para o agravamento a longo prazo de asma em camundongos (WILEY et al., 2004). 

 Nosso grupo vem estudando ao longo de duas décadas o efeito de diferentes drogas 

como Dexametasona e RU486 em cultura de MO de camundongos. Isto permitiu evidenciar 

uma ação estimulatória para os GCs sobre a resposta de progenitores e precursores 

eosinofílicos à IL-5 (GASPAR-ELSAS et al., 2000a, 2000b). Os efeitos dos GCs sobre a 

eosinopoiese, in vivo e in vitro, foram bloqueados de forma sistêmica (inclusive na MO) em 

camundongos pelo RU486 (Mifepristone), um antagonista de progesterona e de receptor de 

GCs, que é o inibidor padrão do receptor de GCs (GR). Outros estudos do nosso grupo (XAVIER-

ELSAS et al., 2004; MASID-DE-BRITO et al., 2014) também demonstraram que os GCs 

produzidos em um contexto fisiológico (no caso, corticosterona) contribuem para a eosinofilia 

na MO in vivo, associada a uma resposta elevada à IL-5 em cultura de MO. Os estudos de nosso 

grupo com células de camundongo foram reforçados por achados de outros grupos em seres 

humanos (CYR, M.M. et al., 2008).  

 

2.4 VIA DA 5-LIPOXIGENASE E SUA RELAÇÃO COM A EOSINOFILIA ALÉRGICA 
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A via da 5-lipoxigenase (5-LO) está relacionada com a fisiopatologia de diversas doenças 

como a asma, o choque anafilático e de doenças cardiovasculares. Os leucotrienos (LT) 

constituem um grupo de mediadores químicos lipídicos, produzidos por diversos tipos 

celulares, como os mastócitos, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos. (PETERS-GOLDEN et al., 

2006). A 5-lipoxigenase (5-LO), enzima presente nas células inflamatórias (leucócitos, 

polimorfonucleares, basófilos, mastócitos, eosinófilos e macrófagos), catalisa a formação de 

leucotrieno (LT) A4, que junto com seus metabólitos (LTB4 e CisLT ou 

sulfidopeptidoleucotrienos, que incluem LTC4, LTD4 e LTE4) constituem os leucotrienos (MA 

et al., 2010), os derivados mais estudados dentro os produtos desta via. 

 A ativação dessas células inflamatórias induz o aumento dos níveis de Ca2+ livre no 

citoplasma, o que leva à liberação do ácido araquidônico através da atuação da fosfolipase A2, 

e à sua subsequente oxigenação pela 5-LO (dependente de uma proteína ativadora da 5-LO, 

em inglês Five-lipoxygenase activating protein, ou abreviadamente, FLAP) que produz, 

passando por uma série de intermediários instáveis, o leucotrieno A4 (LTA4). Este 

posteriormente foi conjugado com glutationa (GSH), um tripeptídeo, formando o primeiro dos 

CisLT, o leucotrieno C4. Um dos inibidores da via de 5-LO é a droga MK886, que se liga à FLAP, 

bloqueando sua capacidade de ativar a 5-LO, e inibindo consequentemente a biossíntese de 

leucotrienos. MK886 suprime a migração de eosinófilos para a cavidade peritoneal, assim 

como monócitos e macrófagos (LUZ et al., 2014). 

Muitas evidencias apontam para o papel do CisLT na fisiopatologia da asma e outras 

doenças alérgicas (COFFEY et al., 2003; BALZANO et al., 2002). Células expressando 5-LO estão 

presentes na MO; também há células da MO que respondem a produtos da 5-LO, 

especialmente ao CisLT (BAUTZ et al., 2001; BRACCIONI et al., 2002). Eosinófilos tanto 

produzem CisLT quanto respondem a estes. Em culturas de MO estimuladas por IL-5, às quais 

são adicionados exogenamente CisLT, a eosinopoiese é significativamente aumentada 

(XAVIER-ELSAS et al., 2008; QUETO et al., 2010; MASID-DE-BRITO et al., 2014b). Os CisLT 

protegem eosinófilos imaturos dos efeitos pró-apoptóticos de vários mediadores da 

inflamação, incluindo prostaglandina (PG) E2 e interferon-(IFN-)𝛾 (XAVIER-ELSAS et al., 2008; 

GASPAR-ELSAS et al., 2015). 

 Estudos do nosso grupo (LUZ et al., 2014) demonstraram que o acúmulo de eosinófilos 

na cavidade peritoneal e o recrutamento secundário de outras populações de leucócitos em 

resposta à eotaxina é dependente da via de 5-LO. Por outro lado, nosso grupo também 
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demonstrou (QUETO et al., 2010b) que eotaxina e IL-13 são citocinas que regulam 

positivamente a eosinopoiese na presença de IL-5 e GM-CSF, e que este efeito é mediado 

pelos produtos da via de 5-LO, especificamente os CisLTs. 

 A dietilcarbamazina (DEC) é um derivado da piperazina, que possui atividade anti-

helmíntica seletiva para algumas espécies de filárias. A DEC não possui ação direta sobre o 

parasita demonstrável in vitro, mesmo em doses superiores à terapêutica, sugerindo que a 

atividade anti-microfilarial do DEC ocorra através de estímulo ao próprio sistema imune do 

hospedeiro (MAIZELS et al., 1992). DEC também é capaz de inibir o desenvolvimento da 

eosinofilia pulmonar tropical (BOGGILD et al., 2004), uma das mais sérias complicações da 

filariose linfática, o que sugere que, mesmo indiretamente, ela exerça importantes efeitos 

sobre a linhagem eosinofílica in vivo. Por outro lado, o tratamento contínuo com DEC diminui 

a necessidade de uso de glicocorticoides no controle de crises agudas de asma (KOIVIKKO et 

al., 1973). 

 Dados do nosso grupo mostraram que a DEC impede o desenvolvimento de eosinofilia 

na MO e nos pulmões de camundongos sensibilizados e provocados com ovalbumina por via 

respiratória, um modelo frequentemente utilizado como representativo da asma alérgica 

humana. Neste modelo, a eosinopoiese é significativamente aumentada na MO in vivo e ex 

vivo pela provocação, mas não pela sensibilização. O efeito da DEC, quando administrada 

antes da provocação, é impedir o aumento da eosinopoiese na MO e bloquear a infiltração 

eosinofílica dos pulmões, através de um mecanismo dependente da via iNOS-CD95/CD95L, 

anteriormente identificada como a via que leva à apoptose progenitores eosinofílicos, 

induzidos pela prostaglandina E2 (JONES et al., 2004). DEC é bem conhecido como inibidor da 

síntese de leucotrienos (QUETO et al., 2010), embora seu mecanismo bioquímico de atuação 

na via da 5-LO ainda seja desconhecido. Também no modelo de sensibilização e provocação, 

a ação da DEC depende de uma 5-LO funcional (MASID-DE-BRITO et al., 2014b).  

 No contexto da asma, existem agentes com sucesso terapêutico como os 

desenvolvidos para bloquear a síntese (zileuton) e a sinalização (montelucaste, zafirlucaste e 

pranlucaste) dos leucotrienos. Dados do nosso grupo demonstraram que eotaxina e a IL-13 

aumentaram a produção de eosinófilos em relação aos controles IL-5, na ausência, mas não 

na presença, de zileuton, confirmando a importância do mecanismo de estímulo à produção 

de eosinófilos mediado pela via de 5-LO através da geração secundária de CisLT (QUETO et al., 

2010b). 
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2.5 PAPEL DA EOTAXINA 

Eotaxina-1 (CCL11; Eot) é uma citocina que está associada a migração de eosinófilos e 

basófilos. Diversos trabalhos sugerem que a Eot desempenha um papel central no 

recrutamento de eosinófilos para o tecido pulmonar de pacientes com asma. (PARK et al., 

2006; PEASE, 2006). A Eot regula os níveis homeostáticos de eosinófilos no trato 

gastrointestinal, promove a eosinopoiese (QUACKENBUSH et al., 1998; PALFRAMAN et al., 

1998) e é diretamente responsável pela mobilização dos progenitores de eosinófilos da MO 

na saída para circulação periférica. (PALFRAMAN et al., 1998; SEHMI et al., 2003). A Eot é 

produzida por células epiteliais e macrófagos em resposta à IL-4 e IL-13, de forma dependente 

de STATs (signal transducer and activator of transcription, ou seja, transdutor de sinal e 

ativador de transcrição; BOCHNER e BUSSE, 2005), e funciona sinergicamente com a IL-5 para 

promover o recrutamento de eosinófilos para o pulmão desafiado com alérgeno (SIMSON e 

FOSTER, 2000; POPE et al., 2001; ROSENBERG et al., 2007). Tanto o desafio alergênico como a 

administração experimental de Eot atuam através do receptor CCR3, causando a liberação, a 

partir da MO, de eosinófilos maduros e precursores de eosinófilos, que vão para a circulação 

sistêmica. 

2.6 EOSINÓFILOS NA FISIOPATOLOGIA DA ASMA ALÉRGICA 

A asma alérgica humana é definida como um distúrbio inflamatório crônico das vias 

aéreas e é caracterizada por inflamação, hiper-responsividade persistente de vias aéreas 

(airway hyperreactivity, AHR) e obstrução reversível das vias aéreas (GINA et al., 2006; 

BOUSQUET et al., 2000). Inclui alterações estruturais nas vias aéreas, como 

hiperplasia/metaplasia de células caliciformes, hipertrofia da musculatura lisa e aumento da 

vascularização (BOUSQUET et al., 2000; FISH et al., 1999). Essas alterações são denominadas 

“remodelamento das vias aéreas” e podem ser o resultado da exposição repetida ao alérgeno, 

que causa inflamação repetida ou contínua nas vias aéreas (ZOSKY e SLY, 2007). Na asma 

alérgica, há uma elevação no número de eosinófilos no sangue periférico, e, em material 

coletado das vias aéreas, o número de eosinófilos está ainda mais elevado. Diversos estudos 

sugerem que produtos neoformados e componentes granulares dos eosinófilos estão 

relacionados com a fisiopatologia da doença, por exemplo, a proteína básica principal (MBP) 

que foi encontrada no fluido de lavagem bronco-alveolar de pacientes com asma, em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b21-0010213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b7-0010213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b7-0010213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b7-0010213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b17-0010213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b86-0010213
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concentrações suficientes para induzir citotoxicidade em diversos tecidos do hospedeiro, 

incluindo células epiteliais respiratórias in vitro; a mesma MBP contribui para a AHR, devido à 

capacidade de aumentar a reatividade da musculatura lisa (ROTHENBERG et al., 1998; JACOBY 

et al., 1993). Por outro lado, estudos em modelos murinos sugerem um papel dos eosinófilos 

no remodelamento das vias aéreas, na hiper-reatividade das vias aéreas e na produção de 

muco (BLANCHARD e ROTHENBERG, 2009). O remodelamento das vias aéreas inclui ainda um 

componente de fibrose (ACEVES, 2014), e é, portanto, de interesse avaliar experimentalmente 

a relação entre eosinofilia e a presença de progenitores fibrogênicos.  

 Como modelos experimentais de provocação aguda em camundongos existem 

diversos protocolos como: o modelo clássico de provocação por aerossol com Ovalbumina 

(OVA), a utilização de ácaros de poeira domiciliar (do inglês house dust mite - HDM) e o uso 

de extratos contendo alérgenos de barata. Esses modelos reproduzem muitos aspectos 

importantes da asma clínica, por exemplo, níveis elevados de IgE, inflamação das vias aéreas, 

hiperplasia de células caliciformes, hipertrofia epitelial entre outros. No entanto, existem 

também desvantagens no uso desses modelos murinos: a principal diz respeito a modelos de 

desafio agudo, pois o padrão e distribuição da inflamação pulmonar é diferente do observado 

em seres humanos com asma (KUMAR e FOSTER, 2008). Por exemplo, estudos de lavado 

bronco alveolar e estudos histológicos indicam que o influxo de células inflamatórias é 

prioritariamente de eosinófilos. Devido à natureza de curto prazo dos modelos agudos, muitas 

das lesões observadas na asma crônica humana, estão ausentes (NIALS e UDDIN, 2008). 

 Além disso, em um estudo, usando modelos murinos transgênicos, relatou que, em 

comparação com camundongos controle BALB/c, camundongos dbl-GATA-1-KO do mesmo 

background, deficientes em eosinófilos, apresentaram redução na AHR e na produção das 

citocinas IL-4, -5 e -13 na inflamação alérgica induzida por OVA (WALSH et al., 2008). Isto foi 

causado pela redução do recrutamento de células T para o pulmão, uma vez que nos pulmões 

de camundongos havia expressão reduzida de CCL7/MCP-3, CC11/Eot e CCL24/eotaxina-2. 

Além de indicar que os eosinófilos não são apenas células efetoras terminais, mas estão 

ativamente envolvidos na resposta imune adaptativa ao auxiliar no recrutamento de células T 

para os pulmões. Estes dados propõem que os eosinófilos podem modular a função das células 

T no pulmão alérgico, uma vez que eosinófilos residentes no pulmão durante as respostas 

alérgicas são capazes de apresentar antígeno e trafegar para os linfonodos locais, onde se 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4109275/#R153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4109275/#R88
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4109275/#R88
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2590830/#b19-0010213
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4109275/#R194
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colocalizam com as células T e podem induzir proliferação e secreção de citocinas pelas células 

T. (ROTHENBERG et al., 2006; COHN et al., 2004; TAMURA et al., 1996; PADIGEL et al., 2006) 

2.7 MODELO EWI E SUAS MODIFICAÇÕES COMO FERRAMENTAS VERSÁTEIS NO ESTUDO DA 

BIOLOGIA DOS EOSINÓFILOS 

A eosinofilia também é uma característica importante em outros modelos de inflamação 

crônica em camundongo, dos quais é especialmente interessante para nosso grupo o 

chamado modelo EWI, que se desenvolve após a implantação cirúrgica de uma massa (pellet) 

de antígeno insolúvel (clara de ovo coagulada pelo calor), evoluindo com infiltrado eosinofílico 

intenso, sem envolvimento de adjuvantes, e sem necessidade de múltiplos reforços. No 

modelo EWI há claramente um mecanismo alérgico, pois os animais são sensibilizados pelo 

implante e apresentam respostas alérgicas típicas à provocação das vias aéreas com alérgeno 

em estado nativo (SIQUEIRA, et al., 1997). No entanto, na sua versão original, o modelo não 

oferece ao experimentador um acesso fácil ao sítio inflamatório e, portanto, limita a 

possibilidade de estudar os eosinófilos infiltrantes aí contidos. Desta dificuldade se origina o 

interesse do trabalho corrente do nosso grupo, que fez a adaptação do protocolo EWI, para 

permitir a implantação do pellet na cavidade peritoneal (EWI-p). Essa mudança pontual 

possibilita avaliar quantitativamente a migração de células inflamatórias para o local de 

implante, coletar e separar essas células e estudar suas características em citometria de fluxo, 

além de permitir estudos posteriores em cultura de células. Como controle do estresse 

cirúrgico, o modelo EWI utiliza o modelo SHAM, que consiste em realizar a cirurgia sem que 

haja a implantação do Pellet, possibilitando comparar o efeito do estresse cirúrgico com a 

provocação com a clara de ovo.  

No presente trabalho, o modelo EWI-p foi utilizado para obter novas informações sobre as 

populações leucocitárias presentes na cavidade peritoneal no período pós-operatório, e para 

ampliar o nosso entendimento dos mecanismos envolvidos na sua acumulação e na sua 

manutenção. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GERAL:  

Caracterizar as populações celulares que se acumulam na cavidade peritoneal de 

camundongos após a realização do protocolo de EWI-p. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Estabelecer uma técnica para purificação de eosinófilos 

2. Caracterizar as populações celulares recrutadas ou estimuladas por EWI-p, no pellet e 

no lavado peritoneal. 

3. Avaliar os efeitos do protocolo de purificação de eosinófilos em condições adequadas 

à realização de ensaios funcionais in vitro e reconstituição in vivo. 

4. Avaliar o efeito do bloqueio dos glicocorticóides endógenos com RU486 antes da 

cirurgia sobre as populações coletadas a partir da cavidade peritoneal e do Pellet. 

5. Avaliar o efeito da provocação com ovalbumina antes da cirurgia sobre as populações 

coletadas a partir da cavidade peritoneal e do Pellet. 

6. Definir a presença de fibroblastos nas populações celulares presentes no pellet e no 

lavado peritoneal. 

7. Caracterizar a estrutura do pellet e do tecido adjacente, definindo a presença de 

fibrose, e comparar as populações celulares recuperadas desse material com as 

populações celulares presentes no lavado peritoneal.  

8. Avaliar o efeito do pré-tratamento com ácido retinoico all-trans (ATRA) sobre as 

populações leucocitárias no lavado peritoneal em modelo EWI-p. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 DESENHO EXPERIMENTAL 

Para caracterizar as populações celulares recrutadas ou estimuladas por EWI-p, no pellet 

e no lavado peritoneal, camundongos geneticamente modificados GATA-1 e seu respectivo 

controles de tipo selvagem BALB/c, BP-2, C57BL/6 e 129S2/SvPas (PAS), foram submetidos ao 

protocolo de estresse cirúrgico EWI-p, e no período de 1 a 28 dias (para a cepa BP-2) e 7 dias 

(para as demais cepas) após a cirurgia, as células obtidas a partir do pellet e do lavado 

peritoneal foram contadas antes e depois de coloração por reação específica para eosinófilos. 

Para avaliar os efeitos do protocolos de purificação de eosinófilos em condições 

adequadas à realização de ensaios funcionais in vitro e reconstituição in vivo, foram utilizadas 

as células obtidas a partir do lavado peritoneal, em camundongos BALB/c submetidos ao 

protocolo de estresse cirúrgico descrito acima (EWI-p), e foi utilizado a pré-purificação em 

uma etapa de aderência, seguida de depleção de populações contaminantes por separação 

de células ativada por fluorescência (usando o FACS) utilizando marcadores específicos para 

células contaminantes e também a autofluorescência característica dos eosinófilos, sendo 

possível isolar somente eosinófilos com o máximo de pureza e transferi-los a recipientes 

GATA-1, como descrito abaixo.  

Para avaliar a importância do efeito do bloqueio dos glicocorticoides endógenos, com 

RU486 antes da cirurgia, sobre as populações coletadas da cavidade peritoneal e do pellet, foi 

administrado RU486 2h antes do estresse cirúrgico, por gavagem. Os camundongos foram 

submetidos ao modelo EWI-p descrito abaixo, e foi avaliada no dia 7 a celularidade total, assim 

como a contagem diferencial, nas duas amostras (lavado e pellet), como detalhado abaixo, 

possibilitando avaliar o efeito do bloqueio de glicocorticoides sobre a acumulação 

intraperitoneal de eosinófilos. 

Para avaliar o efeito da provocação com Ovalbumina, camundongos BP-2 foram 

submetidos à provocação por aerossol com ovalbumina ou veículo (solução salina), 7 dias após 

a colocação de EWI-p, e 24h após as células foram coletadas. As células foram obtidas a partir 

do lavado peritoneal e pellet, e avaliadas, pelas mesmas metodologias descritas acima.  

Para definir se há acumulação de fibroblastos na cavidade peritoneal que recebeu o 

EWI-p, foi feita a coleta de células do lavado peritoneal e do pellet de doadores BALB/c, como 
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descrito abaixo, 7 dias após os camundongos serem submetidos ao modelo de estresse 

cirúrgicos EWI-p. A presença de fibroblastos entre as células recuperadas foi avaliada por 

ensaios de cultura, como detalhado abaixo. 

Para caracterizar a estrutura do pellet e do tecido adjacente e comparar as populações 

celulares recuperadas desse material com as populações celulares presentes no lavado 

peritoneal, após a coleta do lavado peritoneal o pellet e a estrutura adjacente foram 

localizados, individualizados, coletados e mantidos em solução de Formol tamponado. Em 

seguida, as amostras para histologia foram clivadas e processadas no Laboratório de Patologia 

do Instituto Oswaldo Cruz, graças à colaboração do grupo do Dr. Marcelo Machado Pelajo. 

Para identificação da morfologia básica, cortes do pellet foram submetidos à coloração com 

Hematoxilina e Eosina (H.E.); para identificação de eosinófilos em coloração especial, cortes 

selecionados foram submetidos à coloração com Sirius Red; finalmente, para identificação de 

fibras colágenas cortes do pellet foram submetidos à coloração com Tricrômico de Masson. 

Para contagens totais e diferenciais, as células associadas ao pellet foram liberadas por 

dissociação mecânica, como descrito abaixo e submetidas às mesmas análises que a de 

exsudato peritoneal.  

Para avaliar o efeito do pré-tratamento in vivo com Ácido Retinóico All-Trans (ATRA) em 

modelo EWI-p, os camundongos receberam 400 µL de ATRA (50 µg) ou 400 µL de veículo (3% 

de DMSO) por via i.p. Após 1h, receberam 1,5 mL de Tioglicolato a 3% por via I.P., sendo o 

lavado peritoneal coletado após 4 h de exposição ao tioglicolato, como controle para os 

efeitos estimulatórios do ATRA sobre as linhagens neutrofílica e eosinofílica (XAVIER-ELSAS et 

al., 2017); ou, após 4h, colocação do EWI-p. O estresse foi realizado pelo modelo cirúrgico EWI-

p (ver seção 4.3, procedimentos in-vivo e ex-vivo). As populações leucocitárias do lavado 

peritoneal coletado no dia 7 após a cirurgia foram utilizadas para a contagem total e 

diferencial. 

4.2 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

Foram utilizados camundongos isogênicos das linhagens BALB/c (controle de tipo 

selvagem) e dbl-GATA-1-KO (mutante deficiente na geração de eosinófilos, background 

BALB/c). Foram também utilizados camundongos C57BL/6 (B6) (controle de tipo selvagem) 

(Huber, 2005) e 129S2/SvPas (PAS – controle do tipo selvagem) (SOININEN et al., 1992; LUZ et 

al., 2014). As linhagens convencionais e mutantes utilizadas são fornecidas pelo ICTB-FIOCRUZ 
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e mantidas em biotério de experimentação situado no departamento de Imunologia, Instituto 

de Microbiologia Paulo de Góes (IMPG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 

estante ventilada modelo: Alerk-d-112, série 2457 (Alesco Indústria e Comércio LTDA– Monte 

Mor, São Paulo, Brasil). Os camundongos foram alojados em microisoladores, até o limite de 

cinco animais por unidade, à temperatura média de 20°C, com maravalha (PINUS, empresa 

César e Rocha Produtos para Agropecuária - Vila Mariana, São Paulo, Brasil), ração (NUVILAB 

CR-1 Autoclavável; QUIMTIA S.A. – Colombo, Paraná, Brasil), e água à vontade filtrada e 

autoclavada. Os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2 aprovada para este 

uso (Beira-Mar, RJ). A experimentação animal foi conduzida em estrita concordância com as 

normas legais vigentes para a utilização de animais em pesquisa, seguindo procedimentos 

aprovados pelo Comitê de Ética em utilização de Animais (CEUA) do CCS-UFRJ sob a licença 

181-13, renovada por quatro anos a partir de julho de 2018. 

4.3 PROCEDIMENTOS IN VIVO E EX VIVO 

Colocação de EWI-p. Os doadores de células para análise foram salvo indicação em contrário, 

camundongos submetidos a EWI-p por 7 dias. Os animais foram anestesiados por injeção 

intraperitoneal (200μL/animal) com a combinação de cloridrato de ketamina 100mg/Kg e 

cloridrato de xilazina 12mg/Kg, diluídos em PBS. Após verificar que os animais estão 

anestesiados, com o auxílio de material cirúrgico estéril, foi implantado na cavidade peritoneal 

um pellet de clara de ovo (Ito Avicultura - São Paulo, SP, Brazil) coagulada pelo calor (clara de 

ovo diluída em água destilada, com 50µL da solução a 10% e aquecida em micro-ondas por 90 

segundos a potência de 900Hz). Como controle foi realizado um modelo de estresse cirúrgico 

sem a adição de clara de ovo coagulada, denominado Sham-p (Xavier-Elsas, 2017; Vieira et al., 

2021) adaptado de SIQUEIRA, et al., 1997. No pós-cirúrgico imediato, os animais recebem 1 

mL de solução salina subcutânea. Os olhos são mantidos hidratados também, por colocação 

tópica de salina para evitar o ressecamento das córneas, que pode levar à cegueira. Eles foram 

mantidos em caixas de microisolador opacas sob abrigo de lâmpada incandescente para evitar 

hipotermia, com os olhos protegidos da luz direta por um anteparo. Quando totalmente 

recuperados, foram devolvidos às caixas originais com água e ração à vontade, e mantidos sob 

observação. Os animais foram submetidos à eutanásia 7 dias após a cirurgia. Em seguida, foi 

realizada a lavagem da cavidade peritoneal e do pellet de clara de ovo (utilizando solução 

salina de Hanks´ suplementada com 0,5% de FCS). Também foram utilizados camundongos 
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naïve como controles do estresse cirúrgico (SHAM x naïve), ou como recipientes para 

transferência de células.  

Bloqueio com RU486. Onde indicado, os animais foram submetidos ao bloqueio da sinalização 

por glicocorticóides, pelo RU486 (mifepristone, que antagoniza o receptor de corticoide, 

impedindo a resposta aos corticoides endógenos), ou veículo. RU486, 20mg/Kg, foi 

administrado 2h antes da cirurgia, diluído em metilcelulose 0,1% em água, por via 

intragástrica, utilizando uma agulha de gavagem para camundongos. Os animais controle 

receberam somente o veículo (GALLAGHER, 2006; MASID-DE-BRITO, 2014). 

Reconstituição de respostas in vivo. A reconstituição da resposta in vivo com eosinófilos 

purificados foi feita pela transferência de eosinófilos purificados de doador BALB/c, por via 

i.p., a recipientes naïve da linhagem dbl-GATA-1-KO (1x106 células). Após 2h da transferência 

de eosinófilos, foi realizada a cirurgia EWI-p. O acúmulo de eosinófilos, neutrófilos e 

macrófagos foi analisado no exsudato peritoneal e no pellet 7 dias após a cirurgia.  

Provocação alérgica após a cirurgia. Camundongos BP-2 foram submetidos ao protocolo EWI-

p, e 7 dias após a cirurgia, foram provocados por aerossol de Ovalbumina a 1% ou solução 

salina, como controle. Após 24h da provocação, o lavado peritoneal e o pellet foram coletadas. 

O acúmulo de eosinófilos, neutrófilos e macrófagos foi analisado no exsudato peritoneal e no 

pellet 7 dias após a cirurgia.  

Modulação de respostas com ATRA. Para avaliar os efeitos do pré-tratamento in vivo com 

Ácido Retinóico All-Trans (ATRA), em modelo EWI-p, os camundongos, onde indicado, 

receberam 400µL de ATRA (50µg) ou veículo por via i.p. Após 1h, os camundongos receberam 

1,5 mL de Tioglicolato a 3% via i.p., sendo o lavado peritoneal coletado após 4 h de exposição 

ao ATRA, como controle para os efeitos estimulatórios do ATRA sobre as linhagens neutrofílica 

e eosinofílica. Em outra série de experimentos, foi realizado o protocolo EWI-p após a 

administração de ATRA: 1h após a administração de 400µL ATRA (50µg) foi utilizado o 

protocolo EWI-p como descrito na sessão 4.3 (procedimentos in-vivo e ex-vivo) de “materiais 

e métodos” e o acúmulo de eosinófilos, neutrófilos e macrófagos foi analisado no exsudato 

peritoneal e no pellet 7 dias após a cirurgia.  

Coleta de amostras. A coleta do exsudato peritoneal e das células associadas ao pellet foi 

realizada em cabine de segurança biológica. Após exposição do peritônio, foi realizada a 

lavagem da cavidade peritoneal, injetando-se 10 mL de meio RPMI com 25U de Heparina, 

utilizando seringa descartável descarpack com agulha (25 x 0,7 - 22G), por 3 vezes, e 
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recuperando-se o volume original. As amostras foram transferidas a tubos Falcon de 15 mL, 

onde foram centrifugadas a 500xg, por 10 minutos (centrifuga Sorvall ST 16R-Thermo 

Scientific™), ressuspensas em 2 mL e mantidas em banho de gelo. Após a coleta do lavado, a 

cavidade é aberta e o pellet recuperado com pinças. Para dissociação do pellet, este é picotado 

com tesoura cirúrgica sobre uma peneira estéril. Os fragmentos são lavados 5 vezes com 3 mL 

de RPMI 1% FCS e o resquício de tecido é decantado em seringa e o sobrenadante coletado, 

contendo as células, é mantido em banho de gelo.  

4.4 PROCEDIMENTOS IN VITRO  

Enumeração e identificação das células do lavado e do pellet. As contagens de células totais 

foram feitas em hemocitômetro após diluição em solução de Turk (Turk's). As contagens 

diferenciais foram feitas em citocentrifugados após coloração citoquímica para peroxidase do 

eosinófilo (eosinophil peroxidase, EPO). As amostras de lavado peritoneal foram 

citocentrifugadas por 15 min (citocentrífuga modelo Cytospin 3, cat.: 74000102, Shandon - 

England) em lâminas previamente desengorduradas com detergente e álcool, e fixadas em 

vapor de formol a 10%, por 15 minutos, seguindo-se a coloração citoquímica para EPO 

(Descrita a seguir).  

Reação citoquímica para peroxidase do eosinófilo. A atividade de EPO+ pode ser revelada pela 

precipitação do cromógeno diaminobenzidina (DAB) após degradação da água oxigenada pela 

peroxidase do eosinófilo, na presença de cianeto de potássio. Somente a peroxidase do 

eosinófilo é resistente ao cianeto, enquanto outras peroxidases são inibidas (TEN et al., 

1989; HORTON et al., 1996), o que permite uma coloração específica para o eosinófilo 

(GASPAR-ELSAS et al., 2000; GASPAR-ELSAS et al., 1997). A mistura de reação contém 1mg de 

DAB em 1mL de PBS, pH 7.4, 50µl de cianeto de potássio (KCN 600mM) e 50µl de H2O2 30%. 

A solução de EPO é depositada sobre o citocentrifugado nas lâminas, as quais são incubadas 

em capela química, em câmara úmida, protegida da luz. Após 15 minutos as lâminas foram 

contracoradas com Hematoxilina de Harris, por 30 minutos, com posterior lavagem para 

retirada do excesso de corante. A diferenciação dos núcleos foi feita por passagem por curto 

período em água ácida. As porcentagens de eosinófilos foram determinadas por contagens de 

células EPO+ (grânulos corados em marrom), em campos aleatórios, totalizando no mínimo, 

300 células. Os números totais de eosinófilos foram obtidos pela multiplicação da 



32 

 

porcentagem pela quantidade de células totais contagem em hemocitômetro/4 x fator de 

diluição x fator de correção da câmara (104/mL) em cada amostra. 

 Separação de células do lavado. A purificação de eosinófilos para ensaios in vitro e in 

vivo se baseia em uma etapa de aderência por curto período, seguida de depleção de 

populações contaminantes por cell sorting, baseando-se na autofluorescência do eosinófilo 

(MITCHELL et al., 2010) e foi conduzida por Bruno Marques Vieira, doutorando na nossa 

equipe, que desenvolveu esse método. Após a coleta do lavado peritoneal, as células foram 

contadas e plaqueadas em garrafas de 5mL para aderência, por 2h, na concentração de 1x106 

células/mL. Após a aderência, as células que ficaram no sobrenadante (eosinófilos, neutrófilos 

e linfócitos) foram recuperadas e transferidas em tubos Falcon, e centrifugadas a 500xg por 

10 minutos. Após a centrifugação, as células foram ressuspendidas em meio na concentração 

de 5.106 células/mL. Foram utilizados os parâmetros FSC-H x FSC-A para eliminar “doublets” 

como restos celulares e plaquetas, e depois, os parâmetros FSC-H x SSC-H, para isolar as 

populações celulares por tamanho e granulosidade, uma vez que eosinófilos possuem 

tamanho médio (9-15μM) e alta complexidade. Por último, foram utilizados os parâmetros 

SSC-H x FL1-H (Excitação/Emissão: 488/530nm) para selecionar a população de eosinófilos 

autofluorescente. Após a seleção dessas populações, as células inclusas nos três parâmetros 

foram isoladas e depositadas em tubo Falcon contendo 7mL de RPMI 1% FCS. 

4.5 ENSAIOS IN VITRO 

A cultura líquida de células do exsudato peritoneal e do pellet para evidenciar a presença de 

progenitores fibrocíticos foi realizada em placas de 48 poços (Nunclon Δ Surface - Cat. N°: 

142475 - NUNCTM Brand Products), contendo 1x106 células em RPMI com 10% FCS, em 0,5 

mL/poço, sendo cultivadas por 7 dias, a 37°C, 5% CO2/95% ar, em estufa (modelo MCO- 17AC 

- SANYO Scientific, Wood Dale, EUA). Na coleta, o volume dos poços foi aferido para permitir 

correções das contagens de células em função das perdas variáveis entre poços causadas pela 

evaporação. O número total de células recuperadas foi determinado em hemocitômetro após 

diluição 1:2 em solução de Turk’s. A contagem diferencial foi realizada em citocentrifugados 

corados para reação de EPO, como previamente descrito. Os números absolutos de cada 

classe de células foram obtidos multiplicando-se a porcentagem de cada classe encontrada na 

contagem diferencial pelo número total de células contido no volume recuperado, levando 

em conta a correção acima. Os progenitores de fibroblastos foram avaliados quanto à 
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formação de monocamada em meio líquido (preenchimento confluente de poço de cultura 

em uma placa de 48 poços). 

4.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados obtidos foram analisados com auxílio do software “SigmaPlot” para Windows, na 

versão 11.0. Para comparações de dois grupos, apresentando distribuições compatíveis com 

a normal, utiliza-se o teste t (two-tailed, with separate variances). Para comparações de mais 

de dois grupos, mantida a pressuposição de normalidade, foi aplicada análise de variância 

(ANOVA) com as correções de Tukey (HSD) ou Bonferroni, conforme os grupos fossem de 

mesmo tamanho ou tamanho diferente, respectivamente. 
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE PELLET E LAVADO PERITONEAL 

5.1.1 Recuperação do pellet de ovalbumina coagulado implantado na cavidade peritoneal 

Para avaliar as populações celulares que podem estar associadas ao pellet implantado 

na cavidade peritoneal, inicialmente a lavagem peritoneal foi realizada, a cavidade peritoneal 

foi aberta, e o pellet localizado (figura 1). Esse pellet então, foi individualizado e transferido 

para Eppendorfs contendo 500 µL de solução salina de Hanks´ com 0,5% de FCS, e submetido 

à dissociação mecânica suave (10 ciclos de aspiração com pipeta Pasteur), para a coleta das 

células aderidas, e as células que foram liberadas no sobrenadante foram contadas no 

hemocitômetro. Amostras de citocentrigação foram coradas para EPO e submetidas à 

contagem diferencial, distinguindo entre eosinófilos (granulócitos com coloração EPO 

positiva), neutrófilos (granulócitos sem coloração EPO positiva) e fagócitos mononucleares 

(GASPAR-ELSAS et al., 1997). 

Também foi observado um tecido vascularizado, que se forma ao redor do pellet, e 

eventualmente está ligado ao local da incisão cirúrgica (figura 2). Este tecido foi recuperado 

juntamente com o pellet e emblocado para histologia. 

Figura 1– Pellet de ovalbumina implantado na cavidade peritoneal 

 
Legenda: Seta indicando pellet de ovalbumina encontrado na cavidade peritoneal após 7 dias da cirúrgia. 
Fonte: Próprio autor. 
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Figura 2 - Tecido identificado ao redor do Pellet de ovalbumina implantado na cavidade peritoneal 

 
Legenda: Seta indicando pellet de ovalbumina associado a tecido, encontrado na cavidade peritoneal após 7 
dias da cirúrgia. Fonte: Próprio autor. 

5.1.2 Caracterização do pellet e do lavado peritoneal na Linhagem BP-2 

Para avaliar as populações obtidas a partir do lavado peritoneal ou obtidas a partir do 

pellet de clara de ovo, os camundongos BP-2 foram submetidos ao protocolo EWI-p, e 

eutanasiados em diferentes tempos (ver abaixo) dentro de um período de até 28 dias. Após a 

coleta, as células foram submetidas à contagem total e diferencial como detalhado acima.  

Nos dados obtidos nas amostras de lavado peritoneal, foi observada uma redução 

significativa no número de células totais no 2° dia, com esse perfil sendo sustentado até o 5° 

dia do período após o EWI-p. (figura 3, painel A); em seguida, observamos que há um aumento 

desses números no 6o dia, e após retorna aos números do 1° dia e assim permanecem até o 

dia 28. Já no número de células EPO+ é possível observar uma redução do número total de 

eosinófilos a partir do dia 4 em relação ao dia 1 (painel B), com as contagens em seguida 

crescendo e atingindo seu pico também no 6o dia, para permanecer ainda elevadas até o dia 

28. Quanto aos números de neutrófilos, eles atingiram seu valor máximo no primeiro dia pós-

operatório e caíram abruptamente já no segundo dia, permanecendo extremamente baixos 

até o final do período de observação. Finalmente, nos números de células mononucleares foi 

observado um aumento significativo (painel D), a partir do dia 6, com a manutenção de 

números significativamente elevados até o fim do período de observação. No dia 1, portanto, 

a população leucocitária predominante foi a neutrofílica, de forma consistente com 

inflamação aguda, disparada pelo dano aos tecidos consequente à cirurgia; o quadro mudou 

radicalmente a partir do dia 6, com predominância de células mononucleares e de eosinófilos, 
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e praticamente sem neutrófilos, configurando um infiltrado inflamatório crônico rico em 

eosinófilos, como pode ocorrer num processo alérgico ou numa doença parasitária (por 

exemplo, esquistossomose). Nas micrografias (figura 3) é possível observar eosinófilos 

corados com EPO, com características de eosinófilos maduros, neutrófilos com núcleo 

segmentado e células mononucleares. São mostradas micrografias representativas de cada 

dia avaliado. 
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Figura 3- Números de células obtidos em amostra de lavado peritoneal em camundongos BP-2 

 
Legenda: Lavado peritoneal de camundongos BP-2, submetidos ao protocolo EWI-p. Dados representam a 
média+EPM de números de células totais (A), e números de eosinófilos, neutrófilos e fagócitos mononucleares 
(B, C e D). n = 3 para os pontos de dia 1, 2, 6 e 28 dias, n = 4 para o ponto de 3 dias, n = 5 para o ponto de 14 
dias e n = 7 para os pontos de 4 e 7 dias. #, diferença significativa em ANOVA com correção de Bonferroni e * 
diferença significativa no teste t entre os grupos indicados. Micrografias representativas das amostras dos 
respectivos dias. Fonte: Próprio autor. 
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Por outro lado, nos dados obtidos nas amostras de células do pellet (figura 4), foi 

observado um aumento significativo no número de células totais a partir do quarto dia em 

relação ao dia 1 nos camundongos submetidos ao EWI-p (painel A). Os números atingem o seu 

máximo no dia 4 para células totais, eosinófilos, neutrófilos e células mononucleares, 

permanecendo elevados até o final do período de observação, com exceção dos neutrófilos. 

No número de células EPO+, foi observado aumento significativo do dia 1 para os dias 5 e 6 

após o EWI-p (B). No número de neutrófilos, foi observado uma redução significativa a partir 

do dia 5 em relação ao dia 1, que foi mantida nos dias subsequentes (C). No número de células 

mononucleares, foi observado um aumento significativo no quarto dia após o EWI-p (D).  

Portanto, os dados do pellet diferem em vários aspectos importantes dos fornecidos 

pelo exame do exsudato (Figura 3): a) não há um desaparecimento abrupto dos neutrófilos a 

partir do dia 1, mas uma queda inicial seguida de um importante aumento no dia 4; b) há uma 

concordância entre células totais e todas as populações leucocitárias examinadas quanto ao 

valor de pico no dia 4; c) essa concordância desaparece após o dia 4, com neutrófilos caindo 

muito enquanto eosinófilos e células mononucleares permanecem elevados. Os dois 

compartimentos se comportam, portanto, de formas diferentes, com mudanças importantes 

no pellet ocorrendo mais cedo do que no exsudato. Nas micrografias é possível observar 

eosinófilos corados com EPO, com características de eosinófilos maduros, neutrófilos com 

núcleo segmentado e celular mononucleares (figura 4). 
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Figura 4 - Números de células obtidos em amostra do pellet em camundongos BP-2 

 
Legenda: lavado peritoneal de camundongos BP-2, submetidos ao protocolo de estresse cirúrgico EWI-p. Dados 
representam a média+EPM de números de células totais (A), e número de eosinófilos, neutrófilos e fagócitos 
mononucleares (B, C e D). n = 3 para os pontos de dia 1, 2, 6 e 28 dias, n = 4 para o ponto de 3 dias, n = 5 para o 
ponto de 14 dias e n = 7 para os pontos de 4 e 7 dias. #, diferença significativa, One Way ANOVA com correção 
de Bonferroni e *, diferença no teste t entre os grupos indicados. Micrografias representativas das amostras 
dos respectivos dias. Fonte: Próprio autor. 
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Também foi avaliada a proporção das diferentes populações de células a partir das amostras 

de células do pellet e do lavado peritoneal (figura 5). Foi observada uma maior porcentagem 

de células EPO+, nos três primeiros dias após o EWI-p no lavado peritoneal em comparação 

ao pellet. Por outro lado, parece haver uma tendência a inverter a percentagem de células 

EPO+ entre o pellet e o lavado, tendo uma porcentagem menor de células EPO+ no lavado 

peritoneal em comparação ao pellet. No percentual de neutrófilos, foi observado uma 

predominância de neutrófilos na cavidade peritoneal no primeiro dia, porém já a partir do dia 

2 a predominância ocorre nas amostras de pellet comparados as amostras obtidas a partir do 

lavado peritoneal. No percentual de células mononucleares, foi observado uma 

predominância de células mononucleares no primeiro dia nas amostras de lavado peritoneal 

comparados as amostras obtidas a partir do pellet, porém no segundo dia já foi observado 

uma predominância de células mononucleares na cavidade peritoneal em relação ao pellet. 

Os dados, assim como os da comparação entre as Figuras 3 e 4, sugerem um comportamento 

diferente entre o exsudato e o pellet, com o predomínio de um ou outro compartimento em 

dias distintos, e em linhagens leucocitárias distintas. 
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Figura 5- Percentual de células obtidos em amostra do lavado peritoneal e do pellet de camundongos 
BP-2 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal e de Pellet de camundongos BP-2, submetidos ao protocolo de 
estresse cirúrgico EWI-p. Dados representam a média+EPM do percentual de células contadas por tipo celular 
(A, B e C). n = 3 para os pontos de dia 1, 2, 6 e 28 dias, n = 4 para o ponto de 3 dias, n = 5 para o ponto de 14 
dias e n = 7 para os pontos de 4 e 7 dias. #, diferença significativa (p<0,05) no teste One Way ANOVA com 
correção de Bonferroni e * diferença significativa no teste t entre os grupos indicados. Fonte: Próprio autor. 

 



42 

 

5.1.3 Caracterização do pellet e do lavado peritoneal na Linhagem BALB/c 

Para avaliar as populações que compõem o lavado peritoneal e o pellet de clara de ovo, 

camundongos BALB/c foram submetidos ao protocolo EWI-p; 7 dias após a cirurgia, as células 

foram obtidas a partir do lavado peritoneal e a partir do pellet. 

Foi avaliado a porcentagem de células a partir das amostras de células obtidas do pellet e do 

lavado peritoneal (figura 6). Não foi observado diferença significativa no percentual de células 

EPO+ nas amostras obtidas a partir do pellet comparadas as amostras do lavado. Cabe notar, 

mesmo assim, que a eosinofilia nos dois compartimentos em camundongos BALB/c é mais 

intensa do que a encontrada em BP-2 (comparar Figuras 6 e 5), com cerca de 1/3 das células 

pertencendo a essa linhagem. Em contraste, no percentual de neutrófilos, houve diferença 

significativa, com predominância de neutrófilos nas amostras de pellet relativamente ao 

lavado peritoneal. No percentual de células mononucleares, não foi observado diferença 

significativa nas amostras de lavado peritoneal comparados as amostras obtidas a partir do 

pellet. Os dados da Figura 6, portanto, reforçam a ideia de que o pellet e o lavado têm 

comportamentos distintos conforme a linhagem leucocitária examinada. Interessantemente, 

o pellet tem uma porcentagem mais elevada de neutrófilos do que o lavado no dia 7, mas as 

razões dessa diferença não estão claras.  
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Figura 6 - Percentual de células obtidos em amostra do lavado peritoneal e do pellet de 
camundongos BALB/c 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal e de Pellet de camundongos Balb-c, submetidos ao protocolo de 
estresse cirúrgico EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a média do 
percentual de células contadas por tipo celular. n = 5. * representa diferença significativa (p<0,05) entre os 
grupos indicados. Micrografias representativas das amostras de Pellet e lavado peritoneal. Fonte: Próprio 
autor. 

5.1.4 Caracterização do pellet e do lavado peritoneal na Linhagem C57BL/6 

Em outra série de experimentos, para avaliar as populações obtidas presentes no 

exsudato e no pellet, camundongos C57BL/6 foram submetidos ao protocolo EWI-p. 7 dias 

após a cirurgia, as células foram obtidas a partir do lavado peritoneal e a partir do pellet, e 

avaliadas como descrito acima. Foi avaliada a porcentagem das diferentes populações de 

células a partir das amostras de pellet e do lavado peritoneal. Não foi observada diferença 

significativa no percentual de células EPO+ nas amostras obtidas a partir do pellet comparadas 

as amostras do lavado. No entanto, chama a atenção o fato de que, nos dois compartimentos, 

a porcentagem de eosinófilos é bem menor do que observado na cepa BALB/c (comumente 
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preferida no estudo das respostas TH2, um padrão que tende a favorecer a produção de 

eosinófilos). Em contraste, no percentual de neutrófilos, foi observada diferença significativa 

e de grande magnitude entre amostras de pellet e de lavado peritoneal; houve predominância 

no pellet. Por outro lado, no percentual de fagócitos mononucleares, também foi observada 

diferença igualmente significativa entre os dois compartimentos, mas no sentido oposto, com 

porcentagens mais elevadas no lavado peritoneal (figura 7). 

Os dados da Figura 7 são de grande interesse, porque mostram que: a) o pellet pode 

conter grande quantidade de neutrófilos, dependendo da cepa observada, até o dia 7, 

momento em que, nas cepas BP-2 (Figura 5) e BALB/c (Figura 6), a população neutrofílica está 

reduzida ao mínimo nesse compartimento - em outras palavras, os resultados são muito 

diferentes entre cepas de perfil TH2 (BALB/c, BP-2) e de perfil TH1 (C57BL/6); b) o 

comportamento de neutrófilos e de células mononucleares é totalmente distinto, cada 

distribuição fornecendo uma imagem em espelho da outra. Está claro que explorar mais as 

influências que geram perfis tão distintos é de grande interesse, inclusive para entender o 

papel que cada um desses compartimentos desempenha no modelo EWI-p.  

Figura 7 - Percentual de células obtidos em amostra do lavado peritoneal e do pellet de 
camundongos C57BL-6 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal e de Pellet de camundongos C57BL-6, submetidos ao protocolo 
de estresse cirúrgico EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a média do 
percentual de células contadas por tipo celular. n = 5. * representa diferença significativa (p<0,05) entre os 
grupos indicados. Fonte: Próprio autor. 
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5.2 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTOCOLO DE PURIFICAÇÃO DE EOSINÓFILOS EM 

CONDIÇÕES ADEQUADAS À REALIZAÇÃO DE ENSAIOS FUNCIONAIS IN VITRO E 

RECONSTITUIÇÃO IN VIVO    

Para avaliar o protocolo de purificação de eosinófilos que permitisse a realização de 

ensaios funcionais in vitro e reconstituição in vivo, os camundongos da linhagem Balb-c foram 

submetidos ao protocolo EWI-p. 7 dias após a cirurgia as células foram obtidas a partir do 

lavado peritoneal, foram pré-purificadas em garrafas de cultura de 25 cm² para aderência, por 

2h, na concentração de 1x106 células/mL. Após a aderência, as células que ficaram no 

sobrenadante (eosinófilos, neutrófilos e linfócitos) foram recuperadas e os eosinófilos 

isolados em cell sorting, baseando-se na autofluorescência dos eosinófilos (MITCHELL et al., 

2010). Neste protocolo, foi possível obter entre 95-97% de pureza para a população 

eosinofílica. 

Os eosinófilos purificados (1x106 células) foram injetados i.p. em camundongos da 

linhagem dbl-GATA-1-KO, e, após 1h, os recipientes foram submetidos ao protocolo EWI-p. 

Após 7 dias, as células foram obtidas a partir do lavado peritoneal e a partir do pellet de clara 

de ovo, e avaliadas como descrito na seção de Materiais e Métodos. Paralelamente, controles 

dbl-GATA-1-KO foram submetidos ao EWI-p sem transferência prévia de eosinófilos. Após 7 

dias as células foram obtidas a partir do lavado peritoneal e a partir do pellet de clara de ovo 

dos camundongos dbl-GATA-1-KO de ambos os grupos, e avaliadas como descrito acima. 

Também foram analisadas as células do pellet e do lavado peritoneal dos BALB/c doadores de 

eosinófilos. 

As amostras obtidas a partir do pellet e do lavado na linhagem BALB/c tiveram 

percentuais semelhantes de células EPO+ (Figura 8). No entanto, foi possível observar uma 

diferença significativa do percentual de células EPO+ presentes no lavado peritoneal de 

animais dbl-GATA-1-KO que receberam eosinófilos, quando comparado às amostras obtidas a 

partir do pellet, que apresentaram poucos eosinófilos. Em contraste, foi observada uma 

predominância de neutrófilos nas amostras do pellet comparados às amostras de lavado 

peritoneal nas linhagens BALB/c e dbl-GATA-1-KO. Nos dbl-GATA-1-KO que receberam 

eosinófilos, só foram encontrados neutrófilos no pellet. Foi observada uma predominância de 

células mononucleares nas amostras de lavado peritoneal quando comparado ao pellet nos 
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grupos dbl-GATA-1-KO e dbl-GATA-1-KO que receberam eosinófilos; por outro lado, não 

houve diferença os dois compartimentos na linhagem BALB/c. 

Os resultados da Figura 8 mostram que eosinófilos transferidos antes da cirurgia são viáveis e 

podem ser recuperados após 7 dias e são capazes de influenciar na distribuição de neutrófilos 

entre os dois compartimentos, de forma a se concentrarem no pellet, por um mecanismo 

ainda não esclarecido. 
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Figura 8 - Percentual de células obtidos em amostra do lavado peritoneal e do pellet de 
camundongos BALB/c, GATA-1 e GATA-1 + eosinófilos 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal e de Pellet de camundongos BALB/c, GATA-1 e GATA-1 + 
eosinófilos, submetidos ao protocolo EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a 
média+EPM do percentual de células contadas por tipo celular. n = 5. * representa diferença significativa 
(p<0,05) entre os grupos indicados. Fonte: Próprio autor. 
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5.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO DO BLOQUEIO DOS GLICOCORTICOIDES ENDÓGENOS COM 

RU486 ANTES DA CIRURGIA SOBRE AS POPULAÇÕES COLETADAS A PARTIR DO LAVADO 

PERITONEAL E DO PELLET   

Para avaliar o efeito do bloqueio dos glicocorticoides endógenos, foi administrado a 

camundongos BALB/c por via intragástrica RU486 ou veículo 2h antes do estresse cirúrgico 

EWI-p. Após 7 dias, as células foram obtidas a partir do lavado peritoneal e do pellet de clara 

de ovo, e avaliadas como descrito acima. Nas amostras de lavado peritoneal, foram avaliadas 

as proporções das diferentes populações de células entre os grupos que receberam veículo 

ou RU486. Não foi observada diferença significativa no percentual de células EPO+, 

neutrófilos, ou de fagócitos mononucleares (figura 9). 

Nas amostras de células obtidas a partir do pellet, foi avaliada a porcentagem de células a 

partir das amostras de animais BALB/c que receberam veículo ou RU486. Não foi observada 

diferença significativa no percentual de células EPO+ nas amostras obtidas. Já no percentual 

de neutrófilos, foi observado um aumento significativo nos animais que receberam RU486 

quando comparado aos controles que receberam veículo. Em contrapartida, quanto ao 

percentual de células mononucleares, foi observada uma redução significativa nos animais 

que receberam RU486 em relação aos que receberam veículo (figura 10). 

A comparação entre as Figuras 9 e 10 traz uma das evidências mais fortes de que os 

dois compartimentos se comportam de modo muito diferente frente aos mesmos 

tratamentos: enquanto o bloqueio endócrino não teve efeito significativo sobre a 

porcentagem de células no lavado peritoneal para nenhuma das três populações estudadas, 

houve um efeito marcado sobre duas dessas linhagens no pellet, frente ao mesmo 

tratamento: o RU486 aumentou a porcentagem de neutrófilos e diminuiu a de células 

mononucleares, nos dois casos as diferenças são importantes e significativas. Embora o 

mecanismo desses efeitos ainda não seja compreendido, a evidência farmacológica é no 

sentido de que o pellet é um compartimento com sua dinâmica própria. Na interpretação da 

relevância desse achado, no entanto, deve-se ter em conta que não foram avaliados os 

números absolutos dessas diferentes populações leucocitárias, o que poderia mudar, de 

maneira importante, a interpretação.  
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Figura 9 - Percentual de células obtidos em amostra do lavado peritoneal de camundongos Balb-c 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal de camundongos BALB/c tratados com RU486 ou veículo, 
submetidos ao protocolo EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a média+EPM 
do percentual de células contadas por classe de leucócito. Micrografias representativas das amostras de lavado 
peritoneal. Fonte: Próprio autor. 

Figura 10- Percentual de células obtidos em amostra do pellet de camundongos BALB/c 

 
Legenda: células obtidas do Pellet recuperado de camundongos BALB/c tratados com RU486 ou veículo, 
submetidos ao protocolo EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a média+EPM 
do percentual de células contadas por classe de leucócito. n = 5. * representa diferença significativa (p<0,05) 
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entre os grupos indicados pelo teste t. Micrografias representativas das amostras de Pellet. Fonte: Próprio 
autor. 

5.4 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA PROVOCAÇÃO COM OVALBUMINA DEPOIS DA CIRURGIA 

SOBRE AS POPULAÇÕES COLETADAS A PARTIR DA CAVIDADE PERITONEAL E DO PELLET 

Em outra série de experimentos, camundongos BP-2 foram submetidos à provocação 

com Ovalbumina ou solução salina por aerossol 7 dias após o protocolo EWI-p, e 24h após as 

células foram obtidas a partir do lavado peritoneal e pellet, e avaliadas como descrito na seção 

de Materiais e Métodos. 

Nos dados obtidos nas amostras de lavado peritoneal e pellet, não foi observado 

diferença nas populações celulares avaliados, entre os camundongos provocados com 

ovalbumina ou salina (figura 11). No entanto, foi possível observar, independentemente desse 

tratamento, composições celulares distintas entre as encontradas no lavado peritoneal e no 

pellet. Foi observada uma predominância de neutrófilos nas amostras de pellet em 

comparação às amostras de lavado peritoneal, e foi encontrada uma predominância de células 

mononucleares nas amostras de lavado peritoneal em comparação às amostras de pellet. 

Esses achados foram inesperados, visto que nada de semelhante tinha sido visto nos 

experimentos anteriores sobre a distribuição de populações leucocitárias nos dois 

compartimentos em camundongos BP-2, mostrados na Figura 5, painéis B e C. Não temos, até 

o momento, uma boa explicação para a discrepância de resultados entre experimentos, 

embora eles não tenham sido feitos exatamente da mesma forma (o dia de observação difere, 

e o procedimento de provocação por aerossol pode ter introduzido no experimento alguma 

variável não-controlada). Se for confirmada, no entanto, essa observação acrescentaria mais 

uma evidência de que os compartimentos do exsudato e do pellet são distintos, visto que não 

diferem apenas pelas respostas farmacológicas (Figuras 9 e 10), pela resposta aos eosinófilos 

transferidos (Figura 8), e pela influência dos padrões TH1/TH2 (Figuras 6 e 7), mas também 

pela composição celular (Figura 11). 
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Figura 11 - Percentual de células obtidos em amostra do pellet e lavado peritoneal de camundongos 
BP-2 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal e Pellet recuperado de camundongos BP-2 provocados com 
ovalbumina aerossol ou salina, submetidos ao protocolo de estresse cirúrgico EWI-p, e coletadas 7 dias após o 
estresse cirurgico. Dados representam a média do percentual de células contadas por tipo celular. n = 5.OVA = 
Ovalbumina. Fonte: Próprio autor. 

5.5 EVIDÊNCIA DA PRESENÇA DE PROGENITORES DE FIBROBLASTOS NAS POPULAÇÕES 

CELULARES PRESENTES NO PELLET E NO LAVADO PERITONEAL     

Para definir se o acúmulo de progenitores hematopoiéticos e de progenitores 

fibrogênicos depende da presença de eosinófilos no local, é importante definir primeiramente 

se o modelo EWI-p provoca a acumulação de progenitores hematopoiéticos e de fibroblastos 

na cavidade peritoneal. Para avaliar isto, camundongos BP-2 foram submetidos ao protocolo 

EWI-p, e após 7 dias foi preparado um pool com as amostras coletadas de lavado peritoneal e 

de células associadas ao pellet. As amostras plaqueadas foram cultivadas em placas de 24 

poços em meio Iscove’s, com 1% de FCS e IL-5, GM-CSF e IL-3, como estímulos para eosinófilos 

presentes na amostra. Após 7 dias, as células em suspensão foram coletadas e avaliadas como 

descrito na sessão de materiais e métodos. Já as células aderidas à placa de cultura foram 

fixadas e coradas com Panótico. 
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Nas micrografias das amostras de células aderentes a placa, foi observada a presença 

de numerosos fibroblastos e macrófagos. Nas células não aderentes, foi observada a presença 

majoritária de células endoteliais, mas não encontramos até agora evidência de atividade 

hematopoiética (figura 12). Note-se que as células aderentes, após cultura por 7 dias, não 

contêm nem eosinófilos nem neutrófilos. 

Os resultados da Figura 12 sugerem que as populações de células do lavado peritoneal 

e do pellet, combinadas, contém progenitores de fibroblastos, os quais conseguem formar 

uma camada densa e uniforme, em apenas 7 dias de cultura. Essa população foi detectada 

pela primeira vez neste ensaio, tendo em vista que no lavado peritoneal de 7 dias os únicos 

tipos celulares presentes em números importantes são as três classes de leucócitos que 

enumeramos anteriormente (neutrófilos, eosinófilos, células mononucleares). Isto poderia 

ser explicado pela presença de tais progenitores exclusivamente no pellet (e no pool derivado 

dele); alternativamente, se eles estão presentes no lavado peritoneal em pequeno número, 

podem ter passado despercebidos pela falta da morfologia característica (Figura 12, células 

aderentes), que só é facilmente reconhecida após aderência. 

Figura 12 - Morfologia de células obtidos em amostra do pellet e lavado peritoneal de camundongos 
BP-2 após cultura 

 
Legenda: células obtidas do lavado peritoneal e Pellet recuperado de camundongos BP-2, submetidos ao 
protocolo de estresse cirúrgico EWI-p e cultivadas por 7 dias em IL-5, GM-CSF e IL-3. Seta indicando aumento 
do campo selecionado a esquerda. Fonte: Próprio autor. 
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5.6 CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA DA ESTRUTURA DO PELLET E DOS TECIDOS 

ADJACENTES    

Para avaliar e caracterizar as estruturas presentes no tecido que se forma ao redor do 

pellet, foram obtidas amostras 7 e 14 dias após a cirurgia. As amostras foram mantidas em 

formol tamponado e processadas no Laboratório de Patologia do Instituto Oswaldo Cruz. Para 

estudo da morfologia básica, o tecido foi submetido à coloração com Hematoxilina e Eosina 

(H.E.); para a identificação de eosinófilos o tecido foi submetido à coloração com Sirius Red; e 

para identificação de fibras de colágeno o tecido foi submetido à coloração com Tricrômico 

de Masson. 

Nos dados obtidos nas amostras de 7 dias, foi observada a presença de um infiltrado 

inflamatório intenso ao redor do pellet assim como evidência de vasos neoformados. Na 

coloração com Sirius Red, foi possível observar númerosos eosinófilos no infiltrado 

inflamatório ao redor do pellet. Na coloração com Tricrômico de Masson, fibras de colágeno 

foram visíveis na periferia da estrutura, mas sem formar uma barreira de contenção ao redor 

do pellet (figura 13). 

Nos dados obtidos nas amostras de 14 dias, foi observado a presença de um infiltrado 

inflamatório intenso ao redor do pellet e a presença de vasos neoformados, alguns de maior 

calibre. Na coloração com Sirius Red foi possível observar inúmeros eosinófilos no infiltrado 

inflamatório ao redor do pellet. Na coloração com Tricrômico de Masson, foi possível observar 

o depósito de fibras de colágeno ao redor do pellet em grande extensão e quantidade, 

formando uma barreira de contenção e caracterizando um processo de fibrose (figura 14). 
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Figura 13 - Morfologia de tecidos formados ao redor do pellet de camundongos BP-2 7 dias após EWI-
p 

 

Legenda: tecido recuperado de camundongos BP-2, submetidos ao protocolo EWI-p e corados com H.E., Sirius 
Red e Tricrômico de Masson. P= pellet, setas indicando eosinófilos positivos para Sirius Red e C = fibras 
colágeno. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 14 - Morfologia de tecidos formados ao redor do pellet de camundongos BP-2 14 dias após 
EWI-p 

 

Legenda: tecido recuperado de camundongos BP-2, submetidos ao protocolo de estresse cirúrgico EWI-p e 
corados com H.E., Sirius Red e Tricrômico de Masson. P= pellet, setas indicando eosinófilos positivos para Sirius 
Red. Fonte: Próprio autor. 



56 

 

5.7 EFEITO DO PRÉ-TRATAMENTO COM ATRA SOBRE AS POPULAÇÕES LEUCOCITÁRIAS NO 

EXSUDATO E NO PELLET EM CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS AO PROTOCOLO 

EWI-P. 

Em estudos anteriores do nosso grupo (XAVIER-ELSAS et al., 2017), a administração de 

ATRA in vivo a camundongos BALB/c promoveu eosinofilia da medula óssea em camundongos 

naïve, e substituiu o efeito eosinopoiético da provocação alergênica em camundongos 

sensibilizados; o mesmo ATRA teve um intenso efeito neutropoiético em camundongos da 

linhagem C57BL/6 in vitro, que se mostrou de grande interesse, tendo em vista que ATRA tem 

uma forte ação pró-inflamatória in vivo nessa linhagem, particularmente visível na infiltração 

neutrofílica (MASID-DE-BRITO et al., manuscrito em preparação). Como em experimentos 

mostrados acima os resultados diferiram entre as cepas BALB/c (Figura 6) e C57BL/6 (Figura 

7), consideramos de grande interesse examinar no nosso modelo os efeitos do ATRA sobre 

essa última, que apresenta pouca eosinofilia e muita neutrofilia em reposta ao EWI-p. Para 

isso, camundongos C57BL/6 receberam 400µL de ATRA (50 µg) ou veículo (3% de DMSO), e 

após 1h foram submetidos aos protocolos SHAM-p ou EWI-p. Após 7 dias, as células foram 

obtidas a partir do lavado peritoneal e do pellet, e avaliadas como descrito em Materiais e 

Métodos. 

Nos dados obtidos nas amostras de lavado peritoneal, foi observado no grupo de 

camundongos que recebeu ATRA aumento significativo, comparado ao grupo que recebeu 

veículo, nos números de: a) células totais; b) células EPO+; c) neutrófilos; d) células 

mononucleares (Figura 15).  

Nos dados obtidos nas amostras de pellet dos mesmos animais foi observado um aumento 

significativo no grupo de camundongos que receberam ATRA comparado ao grupo que 

recebeu veículo, em porcentagem de: a) células EPO+ (aumentadas); b) neutrófilos 

(diminuídas). No entanto, não foi observado alteração significativa, na porcentagem de células 

mononucleares, entre os grupos. (Figura 16). 



57 

 

Figura 15 - Números de células em amostra de lavado peritoneal de camundongos C57BL/6 pré-
tratados com ATRA ou veículo antes do EWI-p 

 
Legenda: Lavado peritoneal de amostras de camundongos C57BL/6, que receberam veículo e EWI-p ou que 
receberam ATRA e EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a média de números 
de células totais contadas por Turk (A), e número de células contadas por tipo celular (B, C e D). n = 4 
camundongos por grupo. * representa diferença significativa (p<0,05) no teste t entre os grupos indicados. 
Fonte: Próprio autor.  

Figura 16 - Porcentagens de células obtidos em amostra de Pellet de camundongos C57BL/6 pré-
tratados com ATRA ou veículo antes do EWI-p. 

 
Legenda: amostras de Pellet de camundongos C57BL/6, que receberam veículo e EWI-p ou que receberam 
ATRA e EWI-p, e coletadas 7 dias após o estresse cirurgico. Dados representam a média das porcentagens de 
células por tipo celular. n = 5 camundongos por grupo. * representa diferença significativa (p<0,05) no teste t 
entre os grupos indicados. Micrografias representativas das amostras de Pellet. Fonte: Próprio autor.  
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6 DISCUSSÃO  

Neste trabalho buscamos expandir o conhecimento sobre o modelo EWI-p, iniciado pela 

implantação cirúrgica de uma massa (pellet) de antígeno insolúvel (clara de ovo coagulada 

pelo calor), que evolui para um infiltrado eosinofílico extenso, sem envolvimento de 

adjuvantes, e sem necessidade de múltiplos reforços. Foram explorados diversos aspectos, 

tanto morfológicos como fisiológicos, e os efeitos de diferentes perfis imunológicos 

(representados por diferentes cepas isogênicas). Foi também avaliado o papel de 

glicocorticoides endógenos no modelo e a regulação do processo inflamatório em pela 

provocação mediada por ovalbumina e pelo pré-tratamento com ATRA. No modelo EWI, há 

sabidamente um mecanismo alérgico, pois os animais são sensibilizados pelo implante e 

apresentam respostas alérgicas típicas à provocação das vias aéreas com alérgeno em estado 

nativo (SIQUEIRA, et al., 1997).  

Os resultados obtidos são interessantes sob vários pontos de vista: a) evidências para a 

existência do exsudato peritoneal e do pellet como dois compartimentos separados 

anatômica e funcionalmente, com cinéticas de infiltração inflamatória distintas (Figuras 3 e 4; 

Figura 5), e respostas farmacológicas diferentes (Figuras 9 e 10 para RU486; Figuras 15 e 16 

para ATRA); b) evidências para a estruturação do pellet durante a primeira semana como uma 

massa separada do restante da cavidade peritoneal (Figuras 1 e 2 para aspectos 

macroscópicos) apresentando vasos neoformados e fibras colágenas, com um número 

importante de eosinófilos no tecido evidenciados pelo Sirius Red (Figuras 13 e 14, para 

aspectos microscópicos, incluindo colorações especiais); c) evidências para diferenças de 

resposta ao EWI-p entre cepas de perfis imunológicos distintos, e especialmente diferenças 

quantitativas entre cepas, com perfil predominantemente TH2 (BALB/c) e TH1 (C57BL/6) 

(Figuras 6 e 7); d) evidências de que o perfil TH1 observado na cepa C57BL/6 pode ser 

farmacologicamente modificado pela administração prévia de ATRA antes da cirurgia (Figuras 

15 e 16); e) evidência da presença de precursores de fibroblastos no fluido de lavado 

peritoneal e/ou no pellet (Figura 12). 

Consideramos, portanto, que o esforço empregado produziu informação original e útil, 

dentro dos limites de tempo próprios de um trabalho de Mestrado, e levando em conta as 

limitações práticas, especialmente aquelas ligadas à disponibilidade limitada de camundongos 
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das várias cepas utilizadas. Os seguintes pontos específicos merecem ser discutidos em maior 

detalhe: 

6.1 HETEROGENEIDADE DAS CEPAS ESTUDADAS  

Durante o desenvolvimento do trabalho, foram usadas diferentes cepas para analisar os 

aspectos do EWI-p, devido principalmente à dificuldade de obter junto aos fornecedores o 

suprimento regular de animais de uma única cepa. Mais especificamente, o experimento de 

cinética (Figuras 3 e 4; Figura 5) utilizou camundongos da cepa BP-2 porque esta era a única 

cepa disponível em quantidade suficiente para fazermos todos os pontos do experimento. 

Estamos conscientes de que esse aspecto pode ter prejudicado o aprofundamento de 

questões especificas. Por exemplo, o processo inflamatório induzido pelo EWI-p poderia ser 

muito diferente de uma cepa a outra. Na prática, no entanto, o que se observou é que o 

processo inflamatório induzido pelo EWI-p ocorre de maneira semelhante nas cepas 

estudadas, mas com diferenças quantitativas, como por exemplo na resposta atenuada 

observada por nós na cepa C57BL/6, por exemplo (Figura 7). Por outro lado, a diversidade das 

cepas estudadas nos permitiu olhar para o modelo sob ângulos diferentes. Mesmo essas 

diferenças entre cepas foram de interesse, pois os resultados com camundongos BALB/c e 

C57BL/6 sugerem que, há uma relação entre o perfil TH1/TH2 das cepas estudadas e a 

intensidade da inflamação alérgica observada (Figuras 6 e 7). Por exemplo, o padrão C57BL/6 

apresenta uma infiltração neutrofílica bem mais intensa do que o padrão BALB/c, o que é 

compatível com as observações em outros modelos, nos quais a inflamação aguda é mais 

intensa no perfil TH1. Da mesma forma, a menor intensidade da resposta ao EWI-p, do ponto 

de vista da infiltração por eosinófilos, foi compatível com o perfil TH1, menos propenso à 

inflamação alérgica. 

6.2 INFLAMAÇÃO AGUDA E CRÔNICA, E O PAPEL DA IMUNIDADE CELULAR ESPECÍFICA NO 

PROCESSO INFLAMATÓRIO  

Na cinética realizada com camundongos da cepa BP-2 (Figuras 3 e 4; Figura 5), 

evidenciamos mudanças inflamatórias entre o 1º e o 28º dia, conseguindo observar nas 

populações do pellet e do exsudato peritoneal um importante pico inflamatório logo no 

primeiro dia, majoritariamente constituído por neutrófilos. Em seguida, esse pico de 

infiltração neutrofilica foi substituído por um pico de células mononucleares no 6º dia. Isto 
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sugere que os efeitos do EWI-p envolvem um processo inflamatório agudo no primeiro dia, e 

que a presença do pellet de ovalbumina na cavidade peritoneal estimula a cronificação do 

processo inflamatório, com o processo inflamatório crônico sendo observado até o 28o dia. A 

inflamação rica em células mononucleares, do sexto dia em diante, é compatível com uma 

resposta imune celular específica para ovalbumina, o principal alérgeno da clara de ovo 

utilizada no preparo do pellet. Evidência de uma participação decisiva da imunidade celular 

no modelo EWI-p já publicada (VIEIRA et al., 2021). As linhas de evidência detalhadas naquele 

artigo incluem: a) a abolição do infiltrado inflamatório misto no 7o dia após cirurgia pela 

indução prévia de tolerância oral aos alérgenos da clara de ovo; b) o reforço do infiltrado 

inflamatório por manobras de sensibilização e provocação convencionais prévias ou 

subsequentes à cirurgia do implante. Outras linhas de evidência que vão no mesmo sentido, 

desenvolvidas no nosso laboratório por Carina Corrêa de Souza, são baseadas na observação 

de camundongos da cepa DO11.10 (SOUZA et al., manuscrito em preparação), que exprimem 

receptores de células T transgênicos com especificidade exclusiva para um determinado 

peptídeo de ovalbumina associado a molécula autóloga de Classe II do MHC. Camundongos 

DO11.10 têm uma reação inflamatória ao EWI-p no 7o dia que é significativamente mais 

intensa do que a observada nos controles de tipo selvagem do mesmo background (BALB/c). 

Esse achado é de grande interesse, pois a resposta em DO11.10 é quase exclusivamente 

monoclonal, enquanto a de BALB/c reflete a contribuição de muitos clones de células T 

distintos, específicos para diferentes peptídeos de ovalbumina e outros alérgenos da clara de 

ovo. Em outras palavras, o peptídeo reconhecido pelo receptor de célula T transgênico em 

DO11.10 é sozinho suficiente para provocar uma resposta mais intensa do que a observada 

nos controles de tipo selvagem, com todos os seus clones ativados. Essa interpretação é 

também reforçada por experimentos de transferência adotiva de imunidade de DO11.10 a 

BALB/c, utilizando células T purificadas (SOUZA et al, manuscrito em preparação).  

6.3 COMPARAÇÃO SISTEMÁTICA DO PELLET E DO LAVADO PERITONEAL 

A técnica de coleta das células do lavado peritoneal está otimizada e fornece resultados muito 

precisos (VIEIRA et al., 2021). Já a obtenção de células do pellet apresenta uma série de 

dificuldades, por se tratar de uma estrutura organizada, com grande parte das células contidas 

no seu interior, em associação com vasos sanguíneos neoformados, fibrose etc. A recuperação 

dessas células para fins de quantificação depende criticamente da eficiência do procedimento 
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de dissociação mecânica dessa estrutura; nos experimentos mostrados, essa recuperação 

pode não ter sido otimizada, apesar das adaptações metodológicas que foram feitas ao longo 

do trabalho visando a obter o máximo possível de células viáveis para análise. Outro ponto 

importante é o uso da análise de Bonferroni para esses dados, uma vez que, o teste não é 

recomendado para analisar uma cinética entre populações diferentes. 

As comparações entre as células recuperadas do exsudato e do pellet foram feitas, em 

alguns casos, através de porcentagens dos diferentes tipos de leucócitos recuperados (Figuras 

5, 6, e 7; Figuras 8-11; Figura 16). Optamos por esse tipo de abordagem devido à grande 

diferença entre o número total de células recuperadas entre um e outro compartimento, uma 

vez que numericamente as populações do exsudato são, em média, 28 vezes maiores do que 

a do pellet. No entanto, vale destacar que o uso de porcentagens apresenta grandes 

limitações, relativamente ao uso de números absolutos de células de cada linhagem. 

Porcentagens podem aumentar, por exemplo, tanto por causa de aumentos em números 

absolutos de determinado tipo celular, quanto por causa da diminuição de números absolutos 

de outros tipos celulares; logo a interpretação não é inequívoca. 

Levando em conta essas limitações, optamos por fazer uma comparação entre as 

populações leucocitárias recuperadas do pellet e do exsudato peritoneal, para observar se 

havia uma concordância entre a presença dos diferentes tipos de leucócitos entre esses dois 

compartimentos, ou, pelo contrário, uma divergência. Foi possível observar um aumento no 

número de neutrófilos no exsudato peritoneal, em resposta à implantação do pellet. Porém, 

ao longo dos dias, se estabelece um aumento no número de neutrófilos no pellet até 4 dias 

após a implantação do EWI-p, seguida de um aumento no número de eosinófilos do dia 4 até 

o dia 14. Esses dados poderiam sugerir que a população de neutrófilos ao redor do pellet 

exerce um papel promotor da migração de eosinófilos nesse modelo, visto que os neutrófilos 

são descritos na literatura como grandes produtores de LTB4, uma importante molécula 

quimiotática para eosinófilos, fibroblastos, monócitos e neutrófilos (SAMPSON, A., 2000; 

HUANG, W., 1998; KOBAYASHI, T., 2007).  

6.4 DIVERSIDADE, PROVENIÊNCIA E FUNÇÃO DAS CÉLULAS NO COMPARTIMENTO DO 

PELLET 

Ao avaliamos o pellet, foi possível identificar a presença extensa de neutrófilos e 

eosinófilos, o que estimulou o nosso interesse sobre sua proveniência. Procuramos investigar 
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se essas células se concentram primeiramente no compartimento do pellet e depois no 

exsudato (sendo então o pellet o sítio inflamatório primário) ou, alternativamente, se 

aparecem no exsudato peritoneal primeiro e depois no pellet (sendo então o pellet um sítio 

secundário). A presença de numerosos neutrófilos no pellet antes do começo da infiltração 

eosinofílica (Figura 4, compare Painéis B e C) pode indicar que o compartimento do pellet 

antecedeu a cavidade peritoneal como sítio primário básico da inflamação. Observamos na 

histologia do pellet a presença de numerosos eosinófilos, corados pelo Sirius Red. Isto nos 

sugeriu a possibilidade de que esses contivessem uma fração de eosinófilos imaturos, 

sofrendo diferenciação dentro daquele compartimento a partir de precursores ou 

progenitores circulantes. Tal possibilidade seria consistente com a observação do nosso grupo 

de que, no modelo EWI, é difícil evidenciar uma eosinofilia sanguínea significativa (dados não-

publicados). Procuramos abordar essa questão através da recuperação, a partir do 

compartimento do pellet, de células com potencial de diferenciação ex vivo na presença do 

fator de crescimento linhagem-específico para eosinófilos, a Interleucina-5, mas, até o 

momento, sem sucesso. No entanto, podemos não ter utilizado condições ótimas para essa 

recuperação, pois também não conseguimos evidenciar a sobrevida aumentada de eosinófilos 

e neutrófilos em uma mistura de células do lavado peritoneal e do pellet cultivada em 

presença de um coquetel de citocinas comumente utilizado para essa finalidade (GM-CSF, IL-

3 e IL-5), como mostrado na Figura 12. Resta, portanto, definir quais condições experimentais 

são necessárias para permitir identificar essas células nas amostras de doadores EWI-p. 

Uma outra lacuna que precisa ser melhor explorada dentro desse modelo, é o papel dos 

linfócitos T no pellet. No momento, nada sabemos sobre a presença de células T entre as 

células presentes no compartimento do pellet. No entanto, é de se esperar que estejam 

presentes, visto que a resposta imune celular é ao alérgeno implantado, que está fisicamente 

retido na massa do pellet. É nesse ambiente que esperaríamos a presença de células T 

específicas e de células apresentadoras de antígenos contendo material processado e 

portando moléculas co-estimuladoras. É bem estabelecido pela literatura a participação de 

linfócitos nas inflamações crônicas granulomatosas do tipo corpo estranho, e seu papel na 

formação do granuloma que envolve o material reconhecido como corpo estranho (OHTANI, 

2013, KUMAR, 2016). No entanto, um pellet de clara de ovo não é, rigorosamente falando, um 

corpo estranho como um fragmento de vidro ou uma farpa de madeira. Uma reação ao EWI-

p deveria ter características mais próximas das de um granuloma de hipersensibilidade (rico 
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em eosinófilos) do que das de um granuloma de corpo estranho (rico em macrófagos e em 

fibroblastos, pobre em eosinófilos). Também, há indícios dentro dos achados do nosso grupo, 

que sugerem que a transferência adotiva de linfócitos T, imunizados de camundongos DO11 

(que possuem especificidade para um peptídeo específico de ovalbumina), pode potencializar 

os efeitos do EWI-p (SOUZA et al., manuscrito em preparação). Por isso, é de nosso interesse 

explorar esses dados futuramente. 

6.5 MODULAÇÃO DA RESPOSTA AO EWI-P PELO PRÉ-TRATAMENTO COM ATRA  

Os nossos resultados na cepa C57BL/6 sugerem que a infiltração eosinofílica em 

resposta ao EWI, relativamente pouco intensa (Figura 7) em comparação com a cepa TH2 

BALB/c (Figura 6), pode ser grandemente aumentada pelo pré-tratamento com ATRA antes da 

cirurgia, ou seja, 7 dias antes da coleta do exsudato peritoneal e do pellet (Figuras 15 e 16). 

Pelo menos no caso do exsudato peritoneal (Figura 15), o efeito é um aumento no número 

absoluto de eosinófilos, neutrófilos e mononucleares. No caso do pellet, só temos dados 

percentuais, que, como discutido acima (6.3) poderiam ser interpretados de várias maneiras 

(aumento da percentagem de eosinófilos com redução da percentagem de neutrófilos não 

significa necessariamente aumento nos números absolutos de eosinófilos). Mesmo levando 

em conta essa ressalva, é de interesse que esses dados são compatíveis com os efeitos 

anteriormente publicados pelo nosso grupo com a cepa BALB/c, pois a administração de ATRA 

num modelo de sensibilização/provocação convencional com ovalbumina teve o efeito de um 

reforço sobre a eosinofilia da medula óssea em controles sensibilizados, mas não provocados, 

ou seja, o ATRA substitui a provocação em BALB/c (XAVIER-ELSAS et al., 2017). Se confirmadas, 

essas observações abrem caminho para a obtenção em grande escala de eosinófilos 

purificados a partir de camundongos C57BL/6 portadores de EWI-p (VIEIRA et al., 2021), desde 

que haja administração de ATRA antes da cirurgia. Os mesmos dados sugerem, mais uma vez, 

que o exsudato peritoneal e o pellet se comportam como comportamentos distintos (ver a 

redução de neutrófilos na Figura 16, e o aumento de neutrófilos na Figura 15). 

Ao realizarmos o modelo EWI-p em animais da cepa C57BL/6, observamos que estes animais 

não apresentam uma eosinofilia exuberante como o encontrado em outras cepas como 

BALB/c. No entanto, após o pré-tratamento com ATRA, conseguimos observar uma 

inflamação, não só rica em eosinófilos, mas também em neutrófilos e células mononucleares. 

E por sua vez, este tratamento influenciou as populações de ambos os compartimentos (pellet 
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e exsudato peritoneal). Esses dados sugerem que, é possível alterar o padrão de células 

derivados dos efeitos do EWI-p a partir do tratamento com retinóides e por sua vez, a 

eosinofilia encontrada no modelo cirúrgico pode ser induzida pelos mesmos. O estudo do 

efeito do ATRA, nessa cepa, é interessante porque, além de demonstrar a mudança no padrão 

de resposta em linhagens com perfis imunológicos distintos (C57BL-6 perfil TH1 e Balb-c perfil 

TH2), fornece novas informações sobre os efeitos do ATRA in vivo. Cabe lembrar que a 

eosinofilia retinóide-dependente pode envolver populações de eosinófilos diferentes das 

induzidas pelo protocolo original do EWI-p.  

6.6 EFEITO DO RU486 NO LAVADO PERITONEAL E NO PELLET  

Outro achado importante foi observado no tratamento com RU486, um bloqueador de 

glicocorticoides endógenos. O tratamento alterou as populações do pellet, no entanto não 

influenciou as populações encontradas no lavado peritoneal. Isso significa que os 

compartimentos do pellet e do lavado podem ser distinguidos com base numa resposta 

farmacológica bem conhecida, e reforça a ideia de que representam microambientes 

distintos. 

6.7 PRECURSORES DE FIBROBLASTOS EM PORTADORES DE EWI-P  

Outro importante achado do trabalho foi a correlação entre a inflamação eosinofílica e 

a presença de fibroblastos. Foi possível identificar numerosos fibroblastos quando cultivamos 

as células do lavado peritoneal e do pellet, após 7 dias da realização do modelo cirúrgico. 

Também foi possível observar uma expressiva “malha” de fibras colágenas, próximas a 

clusters de eosinófilos (figuras 13c e 14c). 

Metodologicamente, o resultado é ainda preliminar, pois foi feito com uma mistura de 

células de duas origens distintas. Tanto poderia haver precursores fibrogênicos apenas em um 

dos dois compartimentos, como poderia haver em ambos. Essa definição não foi atingida no 

nosso experimento. No entanto, já está claro que o compartimento do pellet tem fibrogênese 

muito ativa, e forma fibras colágenas em grande quantidade progressivamente com a 

evolução do processo inflamatório (Figuras 13 e 14). É possível que o exsudato peritoneal 

também contenha precursores fibrogênicos em maior ou menor quantidade. Na realidade, os 

achados macroscópicos (Figura 2) sugerem que o pellet está envolvido com a formação de 
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aderências com outras estruturas de tipo glandular (ver, por exemplo, as três imagens em 

aumento de 10x na Figura 14, lado esquerdo do campo).  

Muitos trabalhos na literatura demonstram a relação entre eosinófilos e sua capacidade 

de expressar citocinas que podem promover fibrose (GHARAEE-KERMANI, 1997; GHARAEE-

KERMANI, 1998). Um dos principais modelos utilizado para os estudos de fibrose in vivo, é o 

que utiliza bleomicina para gerar a lesão fibrótica. Nesse modelo, numerosos estudos 

demonstram que no local onde ocorre a lesão fibrótica há infiltrado eosinofílico extenso, e 

esses eosinófilos são importantes para a liberação de citocinas como TGF-β e IL-5 (ZHANG, 

1995; GHARAEE-KERMANI, 1997; BOEHME, 2016; HRUSCH, 2018). Com isso, os eosinófilos 

podem participar do processo de fibrose liberando citocinas importantes, pró-inflamatórias e 

pró-fibrogênicas. Em adição, a presença de eosinófilos no pulmão de pacientes com fibrose 

pulmonar, está associada a um pior prognóstico. 

Tradicionalmente, os glicocorticoides são conhecidos como inibidores do processo de 

cicatrização, dificultando o processo de reparo e predispondo à formação de úlceras 

digestivas. A relação entre eosinófilos e glicocorticoides, pode sugerir que talvez os 

eosinófilos, quando diferenciados por IL-5 na presença de glicorticoide, desempenham um 

papel no processo fibrótico, não de induzir fibrose, mas de moderar esse processo. Uma vez 

que, eosinófilos ativados por glicocorticoides podem não produzir citocinas pro-fibróticas 

como TGF-β. SILVESTRI (2002), demonstrou que o tratamento com corticosteroide 

(Fluticasona) diminui a proliferação de fibroblastos induzido por FGF-β. Outro trabalho 

demonstrou que corticosteroides podem exibir um efeito inibitório de TGF-β1 em modelos 

murinos de asma, e isso está associado com redução de células inflamatórias que expressam 

TGF-β1, incluindo eosinófilos e células mononucleares (MILLER, 2006). 
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7 CONCLUSÕES  

Juntos, nossos dados sugerem que o modelo de estresse cirúrgico EWI-p, é eficiente em 

induzir inflamação eosinofílica nas diferentes cepas estudadas. A análise das células 

associadas ao pellet demonstra que o implante pode ser uma fonte importante de neutrófilos 

e eosinófilos. Os estudos morfológicos mostram o pellet como uma massa individualizada, que 

em seções histológicas se mostra organizada ao redor de um depósito amorfo de alérgeno 

parcialmente absorvido, em associação com vasos neoformados, eosinófilos abundantes e 

fibras colágenas. O uso de ferramentas farmacológicas, como o ATRA e o RU486, sugere que 

as respostas a esses agentes no exsudato peritoneal e no pellet são distintas. Além disso, 

utilização do ATRA em combinação ao EWI-p demonstra potencial para estudar a neutrofilia 

e eosinofilia presente nesse modelo. O estudo evidenciou também a presença de uma 

quantidade importante de precursores fibroblásticos em amostras contendo material do 

exsudato peritoneal e do pellet, mostrando o potencial fibrogênico desse modelo.  
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9 ANEXO I 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A experimentação animal foi conduzida em estrita concordância com as normas legais 

vigentes para a utilização de animais em pesquisa. Os animais foram mantidos em biotério de 

experimentação situado no departamento de Imunologia, Instituto de Microbiologia Paulo de 

Góes (IMPG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em estante ventila. Os 

camundongos foram alojados em microisoladores, até o limite de cinco animais por unidade, 

à temperatura média de 20°C, com maravalha, ração, e água à vontade filtrada e autoclavada, 

e manipulados conforme procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética em utilização de 

Animais (CEUA) do CCS-UFRJ sob a licença 181-13, renovada por quatro anos a partir de julho 

de 2018. Os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2 aprovada para este 

uso. 
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A R T I C L E I N F O   
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A B S T R A C T   
 

Background: Subcutaneous implants of heat–coagulated egg white (egg white implants, EWI) induce intense local 
eosinophilia and prime for hyperreactivity following airway ovalbumin challenge. The roles of allergen sensi- 

tization, surgical trauma–induced glucocorticoids, and the 5-lipoxygenase (5-LO) pathway were hitherto unex- 

plored in this model, in which quantitative recovery and large-scale purification of the eosinophils from the 

inflammatory site for functional and immunopharmacological studies are difficult to achieve.  

Methods: We overcame this limitation by shifting the implantation site to the peritoneal cavity (EWIp), thereby 

enabling quantitative leukocyte retrieval. 

Results: By day 7 post–surgery, eosinophil counts reached ~ 30% of all leukocytes recovered. Eosinophilia was 
prevented by: a) induction of allergen–specific oral tolerance to ovalbumin, the main allergen in egg white; b) 
inactivation of the 5–lipoxygenase pathway; c) blockade of endogenous glucocorticoid signaling by pretreatment with 
metirapone plus mifepristone before surgery. Highly purified eosinophils (~99% pure) could be obtained 

from the peritoneal exudate of EWIp–carrier mice in 2 simple, antibody–free steps. Preparative-scale yields, 
suitable for most biochemical, pharmacological, and molecular applications, were routinely obtained, and could 

be further enhanced through addition of pre–or post–surgery immunization steps (active or adoptive). The 
recovered eosinophils were fully functional in vivo, as demonstrated by the transfer of purified eosinophils into 

eosinophil–deficient Δdbl–GATA–1-KO mice, which upon subsequent challenge with eotaxin-1 present second- 
ary accumulation of neutrophils, but not of mononuclear phagocytes. 

Conclusion: These findings document glucocorticoid—, allergen– and 5–lipoxygenase–dependent eosinophilia, 

which makes EWIp carriers an abundant source of pure, nontransgenic eosinophils for immunopharmacological 

studies. 
 

 

 

1. Introduction 

 
The biology of eosinophils has received much attention over the last three 
decades [1–6]. This minority population of circulating and tissue- resident  
granulocytes  is  expanded  in  allergic  subjects  and  during 

infection by helminth parasites, through the lineage–selective effect of 
interleukin(IL)–5, secreted by TH2 lymphocytes and mast cells [3–6]. A 

role for eosinophils as direct effector cells against multicellular or uni- 

cellular parasites was demonstrated in some [7,8], but not all [9,10], 

experimental studies. Due to the variety of bioactive products contained or 

generated in eosinophils [6,11], and of receptors for regulatory sig- nals 

expressed by these cells [6,12], eosinophils were proposed to act 

primarily as immunoregulatory cells in multiple contexts [9,12], including 

experimental allergic encephalomyelitis [13,14], pulmonary 
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fibrosis [15,16], and helminth infections [15,17]. However, biochem- ical, 

cell biological, physiological, and pharmacological studies of eo- sinophils 

can be hindered by their low frequency in human blood [18] and in most 

mouse tissues even during inflammation. Although several approaches to 

large-scale generation of eosinophils from bone-marrow of naive mice 

have been proposed [19,20], they may not be widely 

available. Moreover, mice which overexpress IL–5 and present high 

eosinophilia in blood and tissues [21] are not necessarily representative of 

physiological conditions, since their eosinophils develop in the presence 

of continuously elevated levels of this cytokine, which not only supports 

chronically increased eosinopoiesis in bone-marrow [21] but activates 

mature eosinophils for effector functions as well. 

We  have  shown,  in  a conventional ovalbumin(OVA)–sensitization 

and challenge model of experimental allergy, that eosinophilia of the 

bone-marrow develops rapidly after allergen challenge of sensitized mice 

[22]. Furthermore, eosinophilia is found not only in the challenge site (the 

lungs, following airway challenge) but also in the spleen, where eosinophil 

counts surpass those from the entire bone-marrow of the same animals 

[23]. This suggests a role for systemically acting mediators in the 

eosinophilia. Importantly, the effects of challenge on eosinophilia are 

dependent on TNF, presumably released at the challenge site, and 

mediated by endogenous glucocorticoids, which points to a immu- 

noendocrine mechanism [24] for systemic signaling. Alternatively, intense 

eosinophilia is observed around surgically implanted, subcu- taneous 

pellets of heat-coagulated egg white (egg white implants, or EWI) [25]. 

Using this protocol, we documented a separate effect of surgery, in the 

absence of allergen sensitization, in mice operated as above which 

received no pellet (SHAM-implanted controls): these developed bone-

marrow eosinophilia, that was abolished by blockade of endogenous 

glucocorticoid production and action. Observations in both the 

conventional and the surgical murine models are consistent with the 

effects of exogenous glucocorticoids on murine [26,27] bone-marrow 

eosinophils, as well as with the observations of other groups with human 

cord blood-derived eosinophils [28]. Furthermore, the effects of 

endogenous glucocorticoids on eosinophilia in conventional sensitiza- 

tion/challenge models are dependent on the integrity of the 5-lipoxyge- 

nase (5–LO) pathway. This is shown by the absence of challenge–induced 
eosinophilia in mutant mice lacking functional 5–LO, as well as in wild-type 
mice treated with blockers of the 5–LO pathway, despite their unimpaired 
ability to produce endogenous glucocorticoids 
[29,30]. This raises the possibility that, in the EWI model, eosinophilia at 

the implant site requires both endogenous glucocorticoids and 5-LO, 

which jointly determine the properties of the recruited eosinophils. The 

EWI model, in which intense eosinophilia develops in response to an 

association of surgical trauma and allergen sensitization, enables us to 

further examine this issue, provided the recovery of eosinophils from the 

implant site is quantitative. While this was hitherto hard to achieve with 

subcutaneous implants, it is now made possible by shifting the implant 

site to the peritoneal cavity. Using this modified, peritoneal egg white 

implant protocol (EWIp), we could quantitatively characterize the roles 

of endogenous glucocorticoids and of the 5–LO pathway, and further 
demonstrate the unique practical potential of this approach to provide 

preparative-scale numbers of pure eosinophils for in vivo, in vitro and ex 

vivo studies. 

2. Methods 

 
2.1. Animals and ethical aspects 

 
Mice, 6–8 wk. old, of the BALB/c and 129S2/SvPAS (PAS) strains, as well 
as the respective Δdbl–GATA–1-KO (eosinophil–deficient; BALB/c 
[31] background) and ALOX (5–lipoxygenase–deficient; PAS [26] 
background) mutants were bred at CECAL–FIOCRUZ, RJ, Brazil. The 
study followed institutionally approved guidelines (CEUA–CCS–UFRJ, 
#A12/18–181–13). All applicable ARRIVE guidelines were adhered to. 

3. In vivo procedures 

 
EWlp and SHAMp. The heat-coagulated egg white pellet was made as 
previously described [25]. Briefly, 50 μL of 10% w/v solution of chicken 
egg white (Ito Avicultura, SP, Brazil) were transferred to a round-bottom 

96-well plate and heat-coagulated in a microwave oven, set at maximum 

potency for 30 s, 4 times, stirring at each round. The pellet (5 mg hen egg 

white/pellet/mouse) was fixed in absolute ethanol for 24 h and rehy- drated 

with PBS solution before in vivo procedures. In the EWIp surgical model, 

mice were anesthetized with ketamine (100 mg/kg) and xylazine (12 

mg/kg), i.p. After local asepsis inside a laminar-flow hood, a ~ 1 cm access  

to  the  peritoneal  cavity  was  gained,  and  a  sterile  pellet of 

heat–coagulated egg white was inserted with tweezers, before suturing 
together tissue layers from skin to peritoneum. Sham–implanted con- trols 
(SHAMp) underwent surgery as above but received no pellet. All 

mice recovered from anesthesia under a 40 W lamp with their eyes 

protected from direct light and dessication. 

Glucocorticoid blockade. Mice received the glucocorticoid biosyn- 

thesis inhibitor metyrapone (30 mg/kg; 300 µL, i.p. Sigma–Aldrich, St. 

Louis, MO) for 8 consecutive days (last dose 2 h before EWIp surgery). In 

addition,  the  glucocorticoid/progesterone  receptor  antagonist  mife- 
pristone (RU486, 20 mg/Kg, 300 µL in methylcellulose, both from Sig- ma–
Aldrich) was administered by gavage, 16 h before EWIp surgery. Controls 
for both treatments received only the corresponding vehicle at 

each step. 

lnduction of OVA–specific tolerance. Mice were given rehydrated egg 

white (~50% OVA) as 1% w/v solution in the drinking water, for 5 

consecutive days [32], with daily changes. This procedure was previ- 

ously shown [32] to induce OVA-specific tolerance. Non-tolerized con- 

trols  received only  drinking water. After  a 2–day  resting period, mice 

were submitted to surgery (EWIp, or SHAMp as a control). Throughout 

this period, both groups received standard mouse chow ad libitum. 

Eosinophil transfer and in vivo neutrophil recruitment assay. Eosino- 
phil–deficient Δdbl–GATA–1 (which produce no eosinophils and do not 
respond to eotaxin with recruitment of neutrophils [31]) mice received 

purified BALB/c eosinophils (106 cells/0.2 mL, i.p.) from EWIp donors 

followed by 0.2 mL of RPMI 1640 medium (as controls), or by 0.2 mL 

eotaxin-1 (50 ng/cavity; PeproTech; Rocky Hill, NJ). The recruitment of 

neutrophils to the peritoneal cavity [31] of Δdbl-GATA-1 recipients of 
BALB/c eosinophils was evaluated in the absence and in the presence of 

eotaxin after 4 h. 

Boosting EWlp through protocols of sensitization and challenge. To 

maximize the yield of pure eosinophils, various manouvers were added 

before the basic EWIp design; in all cases, mice were euthanized 7 days 

after surgery and samples were collected. For conventional (active) 

sensitization, mice were given 2 s.c. (days 0 and 7) injections of 400 µL 
saline, containing 100 µg OVA adsorbed on 1,6 mg alum [22]. For 
challenge, mice were given 10 µg OVA grade V i.n. in a total 50 µL volume 
at day 14 [22]. Pre–surgery challenge was done in sensitized mice 24 h 
before surgery; alternatively, post–surgery challenge was done in 
sensitized mice bearing EWIp 24 h before euthanasia and sample 

collection. Comparability of these experiments with the standard EWIp 

protocol is ensured by using mice from the same source, animal facility, 

strain and age, to collect cells with identical procedures and materials at 

the same time point following the same surgical procedure, over the same 

period of experimentation in the lab. 

4. Ex vivo procedures 

 
Harvest and quantification of leukocyte populations. Peritoneal exudate cells 

(PEC) were collected by flushing the peritoneal cavity with 10 mL of 

RPMI1640 medium (RPMI) containing 25 U/mL heparin, washing 1x, and 

recovering 9 mL for leukocyte counts and purification. PEC were 

centrifuged (500xg, 15 min, 4̊ C),  and resuspended in 2 mL medium for 

counts in a haemocytometer after dilution in Turk’s solution (total) and in 
cytocentrifuge smears (differential). Cytocentrifugates were stained 
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for cyanide-resistant peroxidase [33] (eosinophil peroxidase; EPO), an 

eosinophil-lineage marker expressed from the earliest precursors to the 

mature leukocytes in tissues, and counterstained with Hematoxylin. 

Eosinophils are recognizable by their donut-shaped nucleus and coarse 

cytoplasmic granules stained positively for EPO (EPO ). Neutrophils and 

mononuclear phagocytes have no EPO coarse granules and pre- sent 

typical nuclear morphologies distinct from that of eosinophils. The 

numbers of eosinophils, neutrophils and mononuclear phagocytes in PEC 

were calculated from total and differential counts. 

Eosinophil purification. Purification of eosinophils from PEC for in vitro 

and in vivo assays included an initial depletion of plastic-adherent PEC 

(mostly mononuclear phagocytes), followed by collection of the 

nonadherent cells, including eosinophils; further depletion of contami- 

nants (which are predominantly neutrophils) was achieved by cell sorting, 

based both on positive selection by eosinophil autofluorescence 

[34] and on FSC and SSC profiles. To carry out this two-step purification, 

the PEC were seeded at 106 cells/mL, 5 mL per tissue culture flask, for a 2 

h–period at 37 ◦C, 95% air/5% CO2. Next, the nonadherent cells in the 
supernatant (including eosinophils, neutrophils and lymphocytes) were 

recovered by centrifugation (500xg for 10 min) and resuspended at 5x106 

cells/mL before separation in a fluorescent–activated cell sorter (MoFlo 
XDP, Beckman Coulter). Initially, the parameters FSC–H × FSC–A were 
used to remove cell doublets. Subsequently, the parameters FSC–H × 
SSC–H were used to isolate the cells of interest by size and granularity, 
since eosinophils are medium–sized (9–15 nm diameter), with high 
complexity scores. Cells from a Δdbl-GATA-1-KO mouse, 
devoid of eosinophils, were run in parallel as negative controls. Next, 

eosinophils were gated in the positive region for 530  20 nm emission in 

the cytometer. At the end of the sorting, the cells recovered were 

95–99% pure eosinophils. 

ln vitro migration assay. Eosinophil migration in response to eotaxin-1 (250 

ng/mL) was directly assayed using TranswellTM inserts (pore size 5 
µm; Thermo–Fischer, Waltham, MA) and 24–well tissue culture plates. 
Cells in RPMI/1% FCS were added to the upper compartment of the 

transwell insert. Eotaxin-1 in this medium was added to the lower 

compartment. RPMI/1% FCS without eotaxin-1 was used as a control. 

This assay allows the detection of both chemotactic and chemokinetic 

responses to eotaxin-1 (see Results). After 4 h incubation at 37̊C in an 

atmosphere with 95% air/5% CO2, cells in the lower compartment were 

recovered and counted. 

4.1. Data analysis 

Data (presented as Mean     SEM throughout) were analyzed with 

SigmaPlot for Windows version 11.0 software. Multiple comparisons were 
carried out by factorial ANOVA with Bonferroni’s correction. Where only 
two groups were compared, we used the two–tailed t–test 
with separate variances. P < 0.05 was taken to show significant differ- 

ences between group means. 

 
5. Results 

5.1. Eosinophilia at the implant site (peripheral) and bone–marrow 
(central) 

 
In pilot experiments with the EWIp protocol, eosinophilia was 

nonsignificant at the implant site 24 h after surgery; it increased sub- 

sequently and became fully established by day 7, decreasing thereafter 

(not shown). Based on these preliminary results, we next examined 

whether the well-established eosinophilia at day 7 required the presence of 

an allergen pellet at the operated site, or could be induced by surgical 

trauma alone. BALB/c mice submitted to surgical trauma alone (SHAMp) 

or associated with pellet-induced allergic sensitization (EWIp), had 

peritoneal lavage fluid collected at day 7, when leukocyte accumulation 

had peaked. Naive controls were also included. In the peritoneal cavity, 

the EWIp group presented a significant increase in 

total cell counts (Fig. 1, Panel A) relative to both the SHAMp (3.3-fold 

increase) and the naive (6-fold increase) control groups at Day 7. This 

was accompanied by significant increases in the counts of eosinophils 

(14.7-fold and 29.2-fold increase relative to SHAMp and the naive control 

groups respectively - Panel B); neutrophils (11.1-fold increase relative to 

SHAMp control group - Panel C; naïve mice had no neutro- phils in the 

peritoneal cavity) and mononuclear cells (2.5-fold and 4.5- fold increase 

relative to SHAMp and the naive control groups respec- tively - Panel D). 

The surplus total cell counts (Panel A) in EWIp carriers were accounted 

for, in decreasing order, by increases in mononuclear cells, eosinophils 

and neutrophils (Fig. 1, Panel E), as determined by subtracting, for each 

leukocyte class, the naive cell counts from the respective EWIp and 

SHAMp cell counts, and expressing the results as % of each class. 

Because previous investigations with the original EWI model [25] 

examined changes in bone-marrow, we also examined the bone–marrow 
from these three experimental groups (naive, SHAMp and EWIp) at day 

7 (Table 1). In EWIp carriers, there was a significant increase in the 

numbers of eosinophils relative to both SHAMp and naive controls, 

indicating that eosinophilia induced by EWIp is both peripheral (peri- 

toneal cavity) and central (bone–marrow). Besides, there was a signifi- 
cant increase in the numbers of mononuclear cells and total  nucleated 

cells in the bone–marrow of EWIp carriers relative to naive controls (but 

not relative to SHAMp controls); mononuclear cells were the major 

component in the total increase in cell numbers. By contrast, the three 

groups did not significantly differ in numbers of neutrophils. Also, dif- 

ferences between SHAMp and naive controls were nonsignificant for all 

the parameters examined. 

Together, the data in Fig. 1 and Table 1 show that eosinophils, unlike other 

leukocyte populations, are selectively increased by EWIp in  both 

the inflammatory site and the bone–marrow at day 7 post–surgery. The 
EWIp  model  therefore  induces  both  central  (bone-marrow)  and pe- 

ripheral (implant site) eosinophilia. 

 
6. Role of specific immune responses in the EWIp model 

 
lmpact of oral tolerance induction on the peripheral accumulation of 

leukocyte populations. We have previously shown [32] that oral toler- 

ization followed by conventional sensitization and challenge with 

ovalbumin profoundly reduces the bone-marrow eosinophilia relative to 

nontolerized controls which underwent both sensitization and chal- lenge. 

Despite the lack of separation of the sensitization and challenge events in 

the EWIp model, we next examined the possibility that oral tolerization 

would also reduce the peripheral eosinophilia induced by EWIp at the 

implant site, thus providing evidence of an important role 

for specific immunity in this response. BALB/c mice underwent a 5–day 
course of oral tolerization to ovalbumin (TOL) [32], and were submitted 

to EWIp 48 h later. At day 7 after surgery, PEC were collected. TOL/ EWIp 

mice had significantly decreased counts of eosinophils, neutro- phils, 

mononuclear cells and total nucleated cells, relative to the EWIp positive 

control group (Fig. 2). By contrast, there was no significant difference 

between TOL/SHAMp mice relative to the respective positive control 

SHAMp in the eosinophil and neutrophil populations (Panels B and C). On 

the other hand, a significant effect of oral tolerization was observed in both 

SHAMp and EWIp mice for the counts of mononuclear cells, which were 

reduced by this treatment (Panel D). The effect on mononuclear cells was 

sufficient to significantly reduce total PEC numbers (Panel A). These 

observations demonstrate an important effect of oral tolerization followed 

by exposure to the implant on all infiltrating leukocyte populations in EWIp 

carriers. Because SHAMp control mice suffered surgical trauma without 

further exposure to allergen in the form of a heat-coagulated pellet, the 

absence of an effect on the eosin- ophilic and neutrophilic populations was 

expected [32]; for the same reason, however, the clear effect on 

mononuclear cells was unexpected. Even though the underlying 

mechanism of this effect remains to be determined, the observation in 

itself shows that TOL/SHAMp differs 
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Fig. 1. Effect of EWlp surgery on total and differential counts of leukocytes in the peritoneal lavage fluid at day 7. Data are numbers of: (A) Total cells, (B) Eosinophils, (C) 

Neutrophils and (D) Mononuclear cells collected from the peritoneal cavity from naive (white bars), SHAMp (grey bars) or EWIp (black bars) BALB/c mice. In (E), the 

composition of the surplus cells in the comparison between EWIp and naive mice (top) or between SHAMp and naive mice (bottom) is expressed as % Mononuclear cells 

(black), Eosinophils (grey) and Neutrophils (white). *, significant differences relative to the indicated  controls (p < 0.05).  n = 6,  20, and 24  for the Naive,  SHAMp and 

EWIp groups, respectively in all panels. 

 

Table 1 

Effect of trauma, alone or associated with sensitization, on leukocyte populations of the bone–marrow, 7 days after surgery in BALB/c mice. 

 
Protocol 

Total Cells 

Mean 

 
SEM 

 
p-Value 

EPO + Cells 

Mean SEM 

 
p-Value 

Neutrophils 

Mean 

 
SEM 

 
p-Value 

Mononuclear Cells 

Mean SEM 

 
p-Value 

 
 

n= 

Naive 27.3 3.0 – 1.5 0.4 – 8.4 0.8 – 17.4 2.5 – 6 

SHAMp 37.4 3.0 0.201 2.2 0.3 0.601 10.6 1.4 0.377 24.4 2.0 0.205 20 

EWIp 42.6 2.2 0.016 3.5 0.3 0.001 11.8 1.3 0.231 27.2 1.4 0.02 24 

BALB/c mice were either naive or subjected to surgery following either protocol, SHAMp (surgery without implant) or EWIp (surgery with egg white implant). After 7 

days, mice were euthanized and bone–marrow was collected. The data are mean + SEM of the number of total cells, EPO + cells (eosinophils), neutrophils, or 
mononuclear cells (all expressed in millions [10 ]) in bone–marrow from the two femurs. p-Value is from ANOVA comparison between the indicated groups and the 
Naïve group. n (number of animals used for calculations of means and SEM) is indicated at the extreme right column. 
 

from conventional TOL/sensitization/challenge, which requires 3 

sequential allergen exposures to have a detectable effect [32]. Taken 

together, the results point to a major role for specific immune responses 

in the development of an inflammatory exudate rich in eosinophils in the 

EWIp mice. 

Effect of additional immunization/challenge manouvers on final pure 
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Fig. 2. Effect of orally induced tolerance to ovalbumin on total and differential counts of leukocytes in the peritoneal lavage fluid of EWlp mice at day 7. Data are numbers of: 

(A) Total cells, (B) Eosinophils, (C) Neutrophils, (D) Mononuclear cells collected from the peritoneal cavity of the H2O (non-tolerized) control group (white bars) or 

OVA (orally tolerized) experimental group (black bars) of BALB/c mice. *, significant differences relative to the indicated control group (p < 0.05). n = 20 for H2O 

control group and n = 11 for OVA experimental group in all panels. 
 

eosinophil yield.We further approached the role of specific immunity in 

the EWIp model by testing whether the peripheral eosinophilia could be 

boosted by additional steps of sensitization and challenge. A strong 

boosting effect was observed in a series of experiments (Table 2), 

comparing the effects of active sensitization (AS2X) alone or followed by 

intranasal challenge (i.n. Ch; either pre–or post–surgery) on subsequent 
responses to EWIp. In all protocols, cells were collected at day 7 after 

EWIp. Since we planned to pursue purification of eosinophils and to 

perform functional characterization (see below), the most interesting 

combination should combine high eosinophil numbers with low neutrophil 

contamination; this outcome was provided by a combination of active 

sensitization before surgery, followed by EWIp and by i.n. Ch. with 

ovalbumin 24 h before collection of peritoneal exudate (protocol 4 in Table 

2; p = 0.001 for comparison with both protocols 1 and 2). There 

was no difference between i.n. Ch. prior versus following EWIp (i.e., 

between protocols 3 and 4; p-Value 1.00). Protocol 4 yielded over 

35x106 eosinophils per donor mouse with minimal neutrophil contam- 

ination; because the main contaminant (mononuclear phagocytes) is 

effectively depleted by a simple step of plastic adherence, this modified 

protocol made further purification of eosinophils in the cell sorter (see 

below) much easier. 

Together, the data in Fig. 2 and Table 2 support an important role for 

ovalbumin-specific immune responses in promoting the intense in- 

flammatory response found in EWIp carriers. Importantly, while all three 

leukocyte populations are decreased by the oral tolerization pro- tocol, 

boosting protocols (especially protocol 4) selectively promote eosinophilia 

as opposed to neutrophilia in the implant site. 

 

Table 2 

Enhancement of I.P. eosinophilia by immunization/challenge procedures. 

   Total Cells  EPO + Cells  Neutrophils Mononuclear Cells 

Procedures Protocols Mean SEM Mean SEM Mean SEM  Mean SEM  n

= 

 

EWIp 1 23.1 2.0 6.0 0.6 0.6 0.1  16.4 1.5  24  

AS2X/EWIp 2 52.6 3.0 17.6 1.0 0.0 0.0  34.9 2.4  5  

AS2X/i.n. Ch/EWIp 3 70.5 8.4 31.1 4.0 0.1 0.1  39.9 4.5  5  

AS2X/EWIp/i.n. Ch 4 77.1 9.9 36.4 4.2 0.0 0.0  40.7 6.2  5  

Data are Mean or SEM of the numbers of cells (in multiples of 106) collected from BALB/c recipients of EWIp, consisting of: total cells, EPO + cells (eosinophils), 

neutrophils, or mononuclear cells. Abbreviations: i.p., intraperitoneal; AS2X, active sensitization by 2X injection of OVA; i.n. Ch, intranasal challenge with OVA. In all 

cases, BALB/c mice were recipients of EWIp, and PEC were collected at Day 7 after surgery. Protocols: 1: EWIp with no additional procedures. 2: BALB/c mice un- 

derwent AS2X and received EWIp 7 days after the second injection. 3: BALB/c mice underwent AS2X, followed by i.n. Ch with OVA 7 days after the second injection, 

and 24 h before EWIp surgery. 4: BALB/c mice underwent AS2X, received EWIp 7 days after the second injection, and were i.n. Ch 24 h before euthanasia (6 days after 

surgery). n is indicated at the extreme right column. For p values of the relevant comparisons, see Results. 
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7. Role of the 5–lipoxygenase pathway 

Eosinophilia induced by allergen challenge in conventionally  sensi- 

tized mice requires both an initial glucocorticoid surge [24] and a later 
contribution of the 5–LO pathway [20,23,26,30]. The EWIp model dif- 
fers from conventional sensitization/challenge because it does not 

distinguish between sensitization and challenge, as insoluble antigen 

pellets provide continuous stimulation from day 0. We examined if a 

functional 5-LO is required for the development of peripheral eosino- philia 

in the EWIp model, using mice lacking 5-LO (ALOX) as well as wild-type 

controls of the same background (PAS). In wild-type control mice, the 

counts of total cells in the peritoneal cavity did not signifi- cantly differ 

between the EWIp and SHAMp groups (Fig. 3, Panel A, left); both operated 

groups showed higher counts than the naive controls. By contrast, the 

EWIp group presented eosinophilia, with significantly higher counts than 

those in both SHAMp and naive controls (Fig. 3, Panel B, left). On the 

other hand, neither neutrophil (Panel C, left) nor mononuclear cell (Panel 

D, left) counts showed significant differences in EWIp mice relative to the 

respective SHAMp controls. For neutrophils and mononuclear cells, only 

the EWIp group was significantly different from naive controls. Hence, in 

the PAS background (unlike the BALB/c background; see Fig. 1) the EWIp 

protocol induces a selective increase in eosinophils at the implant site 

relative to SHAMp controls. On the other hand, in ALOX mutants, the total 

cell numbers in the exudate were not significantly different between the 

EWIp, SHAMp and naive experi- mental groups; all three ALOX groups 

were comparable to the naive control group of wild–type PAS mice (Panel 

A, right). This absence of an 

inflammatory response to either surgical procedure is paralleled by a lack 

of eosinophilia in all of the ALOX experimental groups (Panel B, right). A 

significant difference between SHAMp and EWIp groups was observed 

for neutrophils in ALOX mice, although the absolute numbers were low in 

both (Panel C, right). Concerning mononuclear cells, no significant 

difference between groups was observed in ALOX mice, since counts were 

comparable to those in the naive group of PAS controls 

(Panel D, right). Together, these observations suggest that 5–LO is 
required in EWIp mice for the selective induction of eosinophilia. In both 

EWIp and SHAMp groups, functional 5-LO is also required for the 

accumulation of other leukocyte populations (neutrophils and mono- 

nuclear cells) in the implant site. 

8. Role of endogenous glucocorticoids in eosinophilia of the 

implant site 

In the conventional immunization model, endogenous glucocorti- coids 

are essential for the eosinophilia (both central and peripheral) that follows 

allergen challenge in sensitized mice [24], as shown by complete blockade 

by both metyrapone (a glucocorticoid synthesis inhibitor) and mifepristone 

(glucocorticoid receptor antagonist). In the surgical EWIp model, 

endogenous glucocorticoids might be increased in response to both 

allergen exposure (as in the conventional model [24]) and surgical trauma 

(as in SHAMp animals [25]). For this reason, we designed a double 

blocking procedure associating metyrapone and mifepristone before 

surgery (see Methods). The double treatment, with metyrapone given over 

an 8-day period and mifepristone given 16 h before surgery, 

 

 

Fig. 3. Effect of 5–LO–inactivation on total and differential counts of leukocytes in the peritoneal lavage fluid at day 7. Data are numbers of: (A) Total cells, (B) Eosinophils, 
(C) Neutrophils and (D) Mononuclear cells collected from the peritoneal cavity from naive (white bars), SHAMp (grey bars) or EWIp (black bars) PAS (wild–type 
control) or ALOX (5–LO–deficient mutants of the PAS background) mice at day 7 post–surgery. *, significant differences relative to the indicated controls (p < 0.05). n 
= 6, 11–12, and 6 for the naive, PAS and ALOX groups respectively, in all panels. 
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significantly reduced total cell numbers in the peritoneal cavity at day 7 

post-surgery, in Met/RU/EWIp mice relative to VEIC/VEIC/EWIp posi- tive 

controls (Fig. 4, Panel A). This reduction was accounted for by a 

significant decrease in eosinophils (Panel B). By contrast, neutrophils 

(Panel C) and mononuclear cells (Panel D) were not decreased by this 

treatment.These data document an important role for endogenous glu- 

cocorticoids in the eosinophilia of the EWIp model, but not in the 

accumulation of other leukocyte classes. 

9. Purification and features of EWlp–induced eosinophils 

Eosinophils from EWIp donor mice were collected from peritoneal 

exudate, separated from mononuclear cells by a single step of plastic 

adherence and further purified by cell sorting, based on their cytometry 

profile (Fig. 5A, left) and on the eosinophil  autofluorescence  [34]  (Fig. 

5A, right). Gating (as outlined in blue in Fig. 5A, left) corresponds to the 

eosinophil region, as confirmed by its paucicellularity in eosino- 

phil–deficient GATA–1 control mice (data not shown). The morphology of 
eosinophils obtained after purification was consistent with that of 

mature murine eosinophils: cells were medium–sized, with abundant 
peroxidase–containing granules, and a donut–shaped nucleus (Fig. 5B). 
Characteristic features were visible in transmission electron microscopy, 

including a polymorphic nucleus, lipid bodies, and the unique crys- talloid–
containing granules (Fig. 5C). Neither cytocentrifugates nor electron 
micrographs showed evidence of degranulation. 

 
10. In vivo and in vitro functionality of purified eosinophils from 

EWIp donor mice 

Because the EWIp protocol enables us to obtain preparative-scale 

yields of highly purified eosinophils, which could be used for a variety of 

biochemical, physiological or pharmacological studies, it was important to 

establish the ability of the purified eosinophils from EWIp donors to 

function both in vivo and in vitro. To establish in vivo func- tionality, we 

examined first (Fig. 6, Panels A and B) the ability of BALB/c 

eosinophils transferred i.p. into eosinophil-deficient Δdbl-GATA-1 re- 
cipients  to  reconstitute  the  fast  (4  h)  neutrophil  accumulation  in 

response to subsequent i.p. administration of eotaxin-1, which was 

previously shown to be strictly dependent on eosinophils [31]. As ex- 

pected, Δdbl–GATA–1 mice had no eosinophils in the absence of 
eosinophil transfer; 4.5 h after transfer, ~30% of all injected eosinophils 

were recovered in the lavage fluid (data not shown). Controls included 

recipients injected with medium alone, or with eosinophils followed by 

RPMI medium (vehicle). In the experimental (eosinophil and eotaxin- 

1–injected) group (dark gray bar), the peritoneal lavage fluid presented 

a significant increase in neutrophils (Panel A) relative to the two control 

groups (without eotaxin-1, light gray bar; without eosinophils and 

eotaxin-1, open bars). Eosinophil transfer without further administra- 

tion of eotaxin-1 did significantly increase neutrophil counts relative to 

the negative control, but the magnitude of this effect was not sufficient to 

significantly increase total cell numbers (data not shown). Eosinophil 

transfer, with or without further eotaxin-1 exposure, did not signifi- 

cantly affect mononuclear cell counts (Panel B), showing the selectivity of 

the assay for the eosinophil and neutrophil lineages. In the absence of 

eosinophil transfer, the administration of eotaxin-1 does not induce 

migration of neutrophils or mononuclear cells to the peritoneal cavity 

[31]. 

To establish in vitro functionality, we next examined the chemotactic and 

chemokinetic responses of eosinophils from EWIp donor mice to eotaxin-

1 in a transwell system, comparing purified eosinophils to 

 
 

 

Fig. 4. Effect of EndoGC blockade on total and differential counts of leukocytes in the peritoneal lavage fluid at day 7. Data are numbers of: (A) Total cells, (B) Eosinophils, 

(C) Neutrophils and (D) Mononuclear cells collected from the peritoneal cavity of metyrapone–and RU486–treated (black bars) or vehicle–treated (white bars) BALB/ c 
mice subsequently submitted to EWIp and euthanized at day 7. *, significant differences relative to the indicated controls (p < 0.05). n = 7 in all panels. 
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Fig. 5. lsolation and features of high purity eosinophils from EWlp carriers. Cells were obtained from peritoneal lavage fluid of BALB/c mice 7 days after EWIp surgery. 

Data are: (A, left) FSC × SSC plot from cells after the first step of eosinophil purification (gating in the eosinophil region outlined in blue); (A, right), histogram from gated 

cells presenting autofluorescence (fluorescence intensity at 488 nm), which is the parameter used for cell sorting. (B) Representative image of the eosinophils 

recovered from cell sorting in optical microscopy of cytocentrifugates, after staining for eosinophil peroxidase and counterstaining with Harris’ hematoxilin (1000x 
magnification). (C) Representative image of eosinophil recovered from cell sorting in transmission electron microscopy (15000x magnification). 
 

unseparated  PEC  containing  30%  eosinophils  and  to  reconstituted 

populations consisting of one-third purified eosinophils and two-thirds 
PEC collected from EWIp-carrying eosinophil-deficient Δdbl-GATA-1 
mice. Fig. 6, Panel C shows migration in a transwell of the following: a) 

106 purified eosinophils from EWIp BALB/c donor mice (left); b) un- 

separated PEC from EWIp BALB/c donor mice (containing 106 eosino- 

phils and 2x106 non–eosinophil cells; center); c) 106 purified eosinophils 
from EWIp BALB/c donor mice reconstituted with 2x106  total PEC from 

EWIp eosinophil–deficient Δdbl–GATA–1 donor mice (right). All sam- 

ples were assayed without (open bars) or with eotaxin-1 (black bars). 

Neither purification nor reconstitution diminished the chemotactic 

response of eosinophils in the presence of eotaxin. By contrast, in the 

absence of eotaxin-1, purified eosinophils showed significantly lesser 

migration to the lower chamber in comparison compared with the eo- 

sinophils in unseparated PEC or in reconstituted populations. This sug- 

gests eosinophil random chemokinesis (which, unlike chemotaxis, does 

not require an eotaxin concentration gradient) is increased in the pres- 

ence of non-eosinophil cell types present in peritoneal exudate of EWIp 

carriers. 

11. Discussion 

 
Central (bone-marrow) and peripheral (implant site) eosinophilia was 

selectively induced by EWIp. We showed that peripheral eosino- philia 

was dependent on: a) a specific immune response to egg white 

antigens; b) the integrity of the 5–LO pathway; and c) signaling by 

endogenous glucocorticoids. We could, for the first time, demonstrate the 

requirement for antigen-specific immunity, products of the 5–LO 

pathway, and endogenous glucocorticoids in sustaining the eosino- phil–
rich inflammation caused by the unique combination of surgical trauma 
and allergic sensitization. We achieved quantitative recovery of 

infiltrating leukocyte populations from the implant site, with preparative-

scale yields of pure eosinophils from nontransgenic donors following two 

simple, antibody-free steps. This approach consisted of an initial negative 

selection (depletion of plastic-adherent cells) followed by positive selection 

(enrichment in eosinophils by cell sorting based on autofluorescence), 

aiming to prevent unintentional activation/deacti- vation of the selected 

cells by antibody-based methods, which target surface structures. Purity 

and functional preservation of the eosinophils were therefore directly 

demonstrated. 

Multiple leukocyte types accumulated in the peritoneal cavity of EWIp 

carriers over a week. Eosinophils were in this model very abun- dant, 

amounting to over one-third of the PEC. Two complementary sets of 

observations point to an important role of specific immune responses in 

promoting and sustaining the eosinophil-rich mixed inflammatory 

infiltrate: a) the heterogeneous infiltrate was abolished by oral toler- 

ization prior to EWIp surgery; b) the inflammation, and especially 

eosinophilia, were strongly enhanced by manouvers aimed at inducing 

(or boosting) OVA–specific sensitization. The boosting effect of supple- 
mentary immunization suggests that the adoptive transfer of immune T 

lymphocytes into naive recipient mice before EWIp surgery will allow us to 

identify a T cell subset endowed with the ability to initiate and/or 

accelerate the inflammatory response to EWIp. In this respect, DO11.10 

mutants, which express a transgenic α/β receptor with specificity for one 
ovalbumin peptide in association with autologous MHC molecules [35], 

are likely to be very useful in the characterization of the relevant subset, 
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Fig. 6. Purified eosinophils are functional both in vivo and in vitro. A–B, In vivo 
actions–secondary recruitment of neutrophils. Eosinophil–deficient GATA–1 mice 

were injected with medium (open bars) or with 106  purified eosinophils, alone 

(grey bars) or in association with eotaxin-1, 50 ng/cavity (black bars). Data are 

numbers of: Neutrophils (A) and Mononuclear cells (B) obtained from perito- neal 

lavage fluid 4.5 h after eosinophil transfer. n = 6 in all panels. C, In vitro 

actions–chemotaxis and chemokinesis of eosinophils. In a transwell assay, the upper 
chamber received 106 purified eosinophils (p–Eosinophils; left), unsep- arated PEC 
from EWIp–carrying BALB/c donors containing 106 eosinophils (center),   or   106    

purified   eosinophils   mixed   with   peritoneal   cells   from 

EWIp–GATA–1 donor to match the proportion in the BALB/c peritoneal lavage 

fluid (right). Data are eosinophil numbers accumulating in the transwell lower 

chambers in response to 250 ng/mL eotaxin-1 (black bars) or vehicle (white 

bars). *, significant differences relative to the indicated controls (p < 0.05). n = 

6 in all panels. 

 
since their antigen-specific T cells are abundant and easy to isolate and 

tag in pure form for transfer and tracking experiments. Such cell transfer 

experiments would also reinforce the role of cell-mediated immunity in this 

model. 

Accumulation of different leukocyte classes in the peritoneal exudate 

of EWIp carriers requires functional 5–LO. One possibility is that the 
specific immune response to the implant antigens is expressed through 

one or more products of the 5–LO pathway which induce the secondary 

recruitment of leukocytes. This hypothesis would predict that the 5-LO- 

dependent step is located downstream from the generation of an immune 

response to the implant, and therefore the reconstitution of the in- 

flammatory response in EWIp carriers of the ALOX strain would be 

achieved by local transfer of wild-type cells expressing 5-LO, obtained 

from nonsensitized donors, as a source of the relevant 5-LO product(s). 

This hypothesis is consistent with observations of the roles of various 

leukotrienes in attracting leukocyte subpopulations. Leukotriene B4 

(LTB4), for instance, is a potent neutrophil chemoattractant, which also 

recruits  mononuclear  phagocytes  and  eosinophils  [36,37].  The cys- 

teinyl–leukotrienes (CysLT: LTC4, LTD4, and LTE4) are eosinophil 
chemoattractants  that promote  mobilization of  eosinophils from bone- 
–marrow; CysLT also increase survival and cytokine production by eo- 
sinophils [38,39]. However, there is an alternative possibility, namely 

that 5-LO function is only required to generate the antigen-specific im- 

mune response that drives inflammation in this model. This alternative 

hypothesis would predict that the defect in ALOX EWIp carriers is located 

upstream from specific sensitization, and the defect in EWIp carriers of 

the ALOX strain would be corrected by local transfer of wild- type antigen-

specific immune cells, such as T lymphocytes purified from the 7-day 

exudate of PAS EWIp carriers. 

Previous  studies  showed  that  endogenous  glucocorticoids  are 

essential for bone–marrow eosinophilia induced by subcutaneous EWI 
[24]. We demonstrated here that endogenous glucocorticoids also sus- 

tain eosinophilic inflammation at the implant site. The blockade per- 

formed before surgery was effective even though eosinophilia was 

examined at day 7, i. e., its effects outlast the glucocorticoid surge 

associated with surgery as well as with the pre-surgery procedures (8 

injections of vehicle or metyrapone, followed by gavage with vehicle/ 

mifepristone). A comparison of data in Figs. 1 and 4 suggests that with 

the addition of the pre-surgery procedures, the baseline inflammation 

(Panel A in both) and eosinophilia (Panel B in both) is significantly 

increased in the vehicle controls (Fig. 4) over the original EWIp response 

(Fig. 1), as if these pre-surgery procedures, in the absence of endocrine 

blockers, were sufficiently stressful to strongly boost the glucocorticoid- 

dependent eosinophilia. 

The experiment in Fig. 4 shows both a significant reduction of eosinophil 

numbers (which alone accounts for a significant reduction in total cells), 

and the persistence of a subpopulation of infiltrating eo- sinophils despite 

the double blockade by metyrapone and mifepristone. This suggests that 

two populations of infiltrating eosinophils exist, only one of which is 

sensitive to glucocorticoid blockade. We cannot, at this point, rule out the 

alternative possibility that the persistence of an eosinophil population at 

the site after the double blockade is due to residual glucocorticoid effects. 

However, we think this is unlikely, because in a previous study [24] both 

mifepristone and metyrapone were separately able to abolish the 

eosinophilic response to allergen- challenge by bringing eosinophil counts 

back to the baseline level; neither mifepristone nor metyrapone decreased 

eosinophil counts below the baseline of unchallenged controls [24]. In the 

present study, the association of mifepristone and metyrapone was 

synergistic, when compared to either separate treatment (data not 

shown). The compari- son of flow cytometry profiles between eosinophils 

obtained with and without endocrine blockade might be useful in helping 

us to identify subpopulation markers to develop subset separation 

strategies.The concept of eosinophil subsets is consistent with previous 

studies: glu- 
cocorticoids have powerful and long–lasting stimulatory effects on 
eosinophil progenitors and precursors [26–29]. Dexamethasone aug- 
ments eosinophil yield in bone–marrow cultures established in the 
presence of IL–5 by increasing the number of cell cycles that eosinophil 
precursors    undergo    before    terminal    differentiation;    while dex- 
amethasone–exposed cultures show eosinophil precursors with imma- 
ture cytological features [26], dexamethasone–primed cultures respond to 
maturation–promoting agents, such as prostaglandin E2, by produc- ing 
larger numbers of mature eosinophils [27]. Similar effects were 
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shown in humans by other investigators [28]. Similarly, endogenous 

glucocorticoids, acting in vivo, are required for the eosinophil differ- 
entiation–promoting effects of CysLT [29] in murine bone–marrow 
cultures established ex vivo in the presence of IL–5 [30]. In the EWIp 
model the target of endogenous glucocorticoids might be a subset of 

eosinophil progenitors/precursors, which is kept proliferating over a larger 

number of cell cycles and finally matures in the presence of CysLT 

or other 5–LO end products. 

Potential applications. The eosinophils were morphologically and 

functionally intact, and in sufficient numbers to support many novel 

applications. Considering that in physiological conditions eosinophils are 

scarce in blood and tissues, and that the use of EWIp donors from 

different wild-type and mutant strains of mice has the potential to generate 

a variety of purified eosinophil populations with different properties, 

amenable to both in vivo and in vitro experimentation, we think this 

modified EWI model is a useful addition to the existing tools in 

eosinophil biology. Isolation of eosinophil–specific organelles, granules, 

or crystals, in preparative scale for biochemical and ultrastructural 

studies would be thereby facilitated. For instance, the possibility of 

transferring pure eosinophils into eosinophil–deficient GATA–1 re- cipients  
would  allow  us  to  evaluate  the  role  of  5-LO  products  in 

eosinophil-mediated recruitment of neutrophils and mononuclear 

phagocytes by eotaxin [31]. Alternatively, our approach may provide 

reliable in vivo assays, with potential applications to the study of 

eosinophil  roles  in  the  immune  response  to  cancer  [40],  bleiomy- 

cin–induced fibrosis or experimental allergic encephalomyelitis  [13–16]. 
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