
2007 27 1 1 292



88 
Revista HCPA 2007; 27 (Supl.1) 

EFEITO DO ANTAGONISTA DA BOMBESINA/PEPTÍDEO LIBERADOR DA GATRINA (BN/GRP), O RC-3095, EM 
ARTRITE INDUZIDA POR ADJUVANTE COMPLETO DE FREUND EM RATOS. 
PATRICIA GNIESLAW DE OLIVEIRA; BRENOL C.,VEIT F., EDELWEISS M.I., BRENOL J.C.T., ROESLER R., 
SCHWARTSMANN G., XAVIER R.M.  
Introdução: O peptídeo liberador da gastrina (GRP) é o homólogo mamífero da bombesina (BN), com importante papel regulação 
da resposta imune. O RC-3095 é o antagonista do receptor de GRP modulando esta resposta. Objetivo: Determinar os efeitos do 
RC-3095 nos parâmetros clínicos e histopatológicos da Artrite induzida por Adjuvante Completo de Freund (ACF) em ratos. 
Material e Métodos: 31 ratos Wistar, machos, divididos em 4 grupos: controle, sham artrite (óleo mineral), ACF+Placebo, 
ACF+RC-3095 (tratamento). A artrite foi induzida no dia 0 com uma injeção intraplantar de 150µl de ACF na pata esquerda. 7 
dias após a indução, o tratamento é iniciado com RC-3095 (0,3mg/kg/dia, SC) (Zentaris GmbH, Alemanha) ou placebo (salina) 
até o 15º dia, quando os animais são sacrificados para coleta das articulações da pata para histologia. O escore histológico 
utilizado foi descrito previamente. A avaliação clínica foi realizada diariamente, para análise do edema. Para análise estatística foi 
utilizado ANOVA seguida de teste Tukey para p0,05, com média ± desvio padrão. Resultados: Houve uma significativa 
diminuição nos achados histológicos do grupo tratado com RC-3095, incluindo infiltrado inflamatório sinovial, hiperplasia, 
erosão da cartilagem e óssea. O inchaço da pata e inflamação subcutânea, avaliados clinicamente, não foi diferente entre os grupos 
ACF (placebo e tratado). Conclusão: O RC-3095 têm efeito inibitório na inflamação e no dano articular da artrite induzida por 
ACF. Este dados sugerem que a interferência no caminho do GRP com o RC-3095 seja uma nova estratégia em potencial para o 
tratamento de AR. Apoio Financeiro: CAPES, FIPE, FAPERGS. 
  
AVALIAÇÃO DO DANO OXIDATIVO EM ARTRITE INDUZIDA POR CFA EM RATOS TRATADOS COM RC3095.  
PATRICIA GNIESLAW DE OLIVEIRA; FILIPPIN, LI., LORA, P., LAURINO, CC., MOURA, DJ., SAFFI, J., HENRIQUES, 
JAP., VEIT, F., SCHWARTSMANN, G., MARRONI, NP., XAVIER, RM. 
Introdução: O metabolismo do oxigênio tem um importante papel na patogênese da artrite reumatóide. Objetivo: Avaliar o dano 
oxidativo no músculo estriado esquelético em modelo experimental de artrite induzida por CFA em ratos tratados com RC3095. 
Materiais e Métodos: Utilizou-se 40 ratos machos Wistar (~250g) divididos em 5 grupos (n:8): CO (controle puro); SAR (sham 
artrite-somente óleo mineral); CFA (grupo artrite); CFA placebo (grupo artrite + salina), CFA+RC3095 (grupo artrite + droga 
0,3mg/kg/dia). A artrite foi induzida com 150µL/animal de CFA injetado na base intraplantar da pata posterior esquerda. Os 
animais foram eutanasiados no 15° dia após a indução e, retirados o músculo gastrocnêmio e a articulação tíbio-tarsal esquerdas, 
para análise histopatológica e bioquímica. Para o estudo histopatológico utilizou-se a coloração de HE e parâmetros visuais da 
gravidade da doença. Foi avaliado a lipoperoxidação pelo TBARS (nmol/mgprot) no homogeneizado de tecido, e dano de DNA 
pelo teste cometa. Para análise estatística foi utilizado ANOVA one-way/Tukey. Resultados e Conclusão: A histologia confirmou 
a presença de erosão cartilaginosa e óssea. Os parâmetros avaliados foram: infiltrado de células inflamatórias, hiperplasia sinovial, 
formação de pannus, fibrose sinovial, erosão cartilagem e erosão óssea. O grupo CFA apresentou maior índice de dano 
anatomopatológico e aumento de peroxidação lípidica em relação aos controles e tratados. O grupo CFA apresentou forte 
correlação entre a lipoperoxidação e índice de dano articular (r=0.9). O RC3095 possivelmente possui papel protetor sobre a 
articulação, diminuindo a lipoperoxidação. Já a avaliação pelo teste cometa mostrou uma tendência de aumento de dano do grupo 
CFA em relação ao grupo CO. APOIO FINANCEIRO: CAPES, FIPE, FAPERGS. 
  
EFEITO DO ESTRESSE OXIDATIVO NA INFLAMAÇÃO MUSCULAR AGUDA DE RATOS 
LIDIANE ISABEL FILIPPIN; BRUNA BORBA VALIATTI; NORMA POSSA MARRONI; RICARDO MACHADO XAVIER 
O metabolismo do oxigênio está envolvido na patogênese de doenças inflamatórias por regulação redox. Avaliar o papel do 
estresse oxidativo no processo inflamatório muscular induzido por trauma agudo, verificando a ação do inibidor da óxido nítrico 
sintase, L-NAME. Utilizou-se 40 ratos,machos,Wistar,250 g,divididos em 2 tempos (24h e 7dias) cada um com 4 grupos 
(n=5):CO–controle;ST–sham trauma;T–trauma;L-NAME–trauma e 2h depois dose única de L-NAME (100mg/kg diluído em 
1mL solução fisiologia, ip). O trauma foi provocado com uma prensa manual, com energia de impacto de 0,81J no músculo 
gastrocnêmio. Os músculos foram retirados 24h e 7dias para análises anatomopatológicas e bioquímicas. Para a histologia 
utilizou-se coloração de HE e picrossirius. Foi avaliada a lipoperoxidação (TBARS-nmol/mgprot.), a atividade da enzima 
antioxidante superóxido dismutase (U SOD/mgprot.) no homogeneizado de tecido. Para análise estatística foi utilizado ANOVA 
seguida de teste Tukey para p<0,05, com média±desvio padrão. A histologia confirmou a presença de infiltrado inflamatório em 
24h. No 7°dia observou-se diminuição do infiltrado com incremento do colágeno. Na avaliação do TBARS em 24h,grupo T 
apresentou aumento significativo em relação aos grupos controles (p<0,05) e, em 7dias não houve diferença estatística entre os 
grupos. Nos animais tratados com L-NAME a SOD em 24h apresentou incremento, em 7 dias não houve diferença estatística. O 
grupo T apresentou maior lipoperoxidação, com o uso do L-NAME após 24h notou-se redução na LPO e aumento significativo na 
atividade da enzima SOD, tanto nos animais traumatizados quanto no grupo controle. Com esses resultados prévios podemos 
concluir que o L-NAME parece modular o processo inflamatório em modelo de trauma muscular agudo, reduzindo o estresse 
oxidativo e incrementando a defesa antioxidante SOD. APOIO FINANCEIRO: CAPES, FIPE/HCPA. 
  




