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Resumo 

O Abatacept consiste em um anticorpo monoclonal sintetizado a partir da fusão do 

domínio extracelular da molécula CTLA4 com um fragmento modificado da 

imunoglobulina G1 humana (IgG1) e é utilizado no tratamento da artrite reumatoide e 

da artrite idiopática juvenil. Este medicamento regula a ativação dos Linfócitos T (LT) e 

modula a liberação de citocinas, podendo interferir no mecanismo de cicatrização. O 

presente trabalho visou avaliar o processo cicatricial de úlceras em mucosa jugal de 

ratos Wistar em tratamento com Abatacept. Os ratos foram distribuídos aleatoriamente 

em quatro grupos, sendo um controle tratado com solução salina subcutânea, e três 

grupos tratados com Abatacept por administração subcutânea nas doses 3,2 (ABA 3,2), 

8 (ABA 8) e 20 (ABA 20) mg/kg/semana. A administração de solução salina e 

abatacept foi iniciada 14 dias antes da confecção da úlcera e continuada até o momento 

da eutanásia, realizada nos dias 1, 3, 7, 14 e 21 após a indução da úlcera. As úlceras 

orais foram induzidas na mucosa jugal direita com punch dermatológico de 8mm de 

diâmetro e 2mm de profundidade. Foram confeccionadas lâminas para análise 

histopatológicas (escores) e histomorfométrica (contagem de polimorfonucleares, 

mononucleares, vasos e fibroblastos/miofibroblastos). Foi realizada coloração de 

Picrosirius Red para análise da colagênese. Os testes de ANOVA-1-way e -2-

way/Bonferroni e Kruskal-Wallis/Dunn foram utilizados para análise estatística 

(GraphPad Prism 5.0®, p<0,05). O tratamento com Abatacept reduziu o número de 

polimorfonucleares (p<0,001) e mononucleares (p=0,027) e aumentou a quantidade de 

vasos sanguíneos (p<0,001) e a colagênese (p<0,001). Porém, na maior dose (ABA 

20) houve retardo do reparo (p<0,001)  e redução de fibroblastos/miofibroblastos 

(p<0,001), Conclui-se que o abatacept acelera a cicatrização de úlceras orais através de 

redução da migração de células inflamatórias, mas a sobredose leva ao retardo do reparo 

e prolongamento da expressão de citocinas pró-inflamatórias.  

Palavras Chave (DeCS): Abatacept; CTLA4 Ig; Úlcera Oral; Linfócitos T; 

Cicatrização de feridas 

  



 

 

Abstract 

Abatacept is a monoclonal antibody synthetized from the fusion of the extracellular 

domain of the CTLA4 molecule with a modified fragment of human immunoglobulin 

G1 (IgG1) and is used in the treatment of rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic 

arthritis. It is known for the regulation of T cell activation and modulation of 

inflammatory cytokines, and due to this to mechanisms it may interferes on wound 

healing. The aim of this study was to evaluate the ulcer’s healing process on buccal 

mucosa of males Wistar rats administered with Abatacept subcutaneously. The rats were 

randomized between a control group, injected with saline subcutaneously, and other 

three study groups, administered with Abatacept subcutaneously in the doses of 3.2 

(ABA 3.2), 8 (ABA 8) and 20 mg/kg/week (ABA 20). The administration of saline and 

Abatacept was performed 14 days before oral ulcer induction and continued until 

euthanasia, performed on days 1, 3, 7, 14 and 21 after the ulcer induction. Oral ulcers of 

8 mm diameter and 2 mm deep were induced on the left buccal mucosa. Histological 

slides were performed for histopathological (scores) and histomorphometric analysis, 

such as: polymorphonuclear, mononuclear, angiogenesis and fibroplasia. The 

collagenesis was evaluated by the Picrosirius Red staining. ANOVA-1-way and -2-

way/Bonferroni and Kruskal-Wallis/Dunn were used in the statistical analysis 

(GraphPad Prism 5.0®, p<0.05). Abatacept administration decreased 

polymorphonuclear (p<0.001) and mononuclear count (p=0.027). However, there was 

an increase on the number of blood vessels (p<0,001) and the collagenesis (p<0.001) 

increased on days 3 and 7. In the ABA 20 group, the over Abatacept doses were related 

to late wound healing (p<0.001), reduced angiogenesis (p=0.017) and reduced 

fibroblasts (p<0,001). This study demonstrated that Abatacept accelerates ulcer healing 

on the buccal mucosa of male Wistar rats due to the reduced migration of inflammatory 

cells, meanwhile, higher doses were associated with delayed repair and extended 

expression of proinflammatory cytokines.  

Keywords (MeSh): Abatacept; CTLA4 Ig; Oral Ulcer; T-Lymphocytes; Wound 

healing. 
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Lista de ABREVIATURAS e SIGLAS 

ABA- Abatacept 

APCs- Células Apresentadoras de Antígenos 

CEUA- Comissão Ética no Uso de Animais 

CTLA-4 – antígeno 4 associado ao linfócito T citotóxico 
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IV- Via intravenosa 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Úlceras orais e cicatrização 

 

As úlceras são as condições mais comuns que podem acometer a mucosa oral. 

Podendo ser únicas ou múltiplas, ter forma ovalada ou irregular, com uma periferia 

eritematosa e um centro coberto por uma membrana fibrinosa, dando um aspecto 

amarelado ao centro (AZUL et al., 2006). A etiologia para o surgimento de úlceras na 

mucosa oral é variado, podendo ser um trauma ou uma manifestação oral de uma 

desordem sistêmica, como processos infecciosos ou dermatoses inflamatórias. Além 

disso, outras etiologias encontradas para o surgimento de úlceras na mucosa oral 

incluem reações alérgicas, neoplasias malignas, deficiências nutricionais e doenças 

auto-imunes. (LEHMAN et al., 2016)  

Úlceras traumáticas são mais comumente encontradas em áreas não 

queratinizadas, como na mucosa jugal, lábios, gengiva, palato duro e palato mole. Essas 

lesões são acompanhadas de sintomatologia dolorosa e evoluem para um reparo 

espontâneo em um período médio de 10 a 14 dias, sem formação de cicatriz (AZUL et 

al., 2006). A evolução clínica de uma úlcera traumática pode ser classificada em 4 

estágios: o primeiro estágio inclui uma sintomatologia dolorosa e uma sensação 

pruriginosa na região e ocorre nas primeiras 24 horas. O estágio seguinte é considerado 

pré-ulcerativo, no qual pode-se encontrar eritema, uma mácula bem localizada e com 

uma discreta elevação. O terceiro estágio é o estágio ulcerativo, no qual a membrana 

fibrinopurulenta cobre o centro da úlcera, durando de 1 a 3 dias. O último estágio é o 

estágio de reparo, no qual a úlcera regride espontaneamente. (CAVALCANTE et al., 

2011) 

Sob um aspecto histopatológico, é possível observar uma descontinuação da 

camada epitelial do tecido, caracterizando a úlcera. No lugar do epitélio, pode-se 

observar uma membrana fibrinopurulenta, constituída por fibrina, tecido necrótico e 

restos celulares. No tecido conjuntivo subjacente, é possível encontrar um infiltrado 

inflamatório cuja constituição irá variar conforme o tempo de duração da lesão. Nos 

primeiros dias, o infiltrado é predominantemente agudo, sendo constituído 

principalmente por fagócitos polimorfonucleares (neutrófilos). Os neutrófilos são 
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substituídos por monócitos, cuja quimiotaxia inicia após a quimiotaxia dos neutrófilos 

ter cessado. Aproximadamente 3 dias após a ulceração, o infiltrado presente na camada 

subjacente à ulceração começa a se tornar predominantemente crônico, constituídos por 

leucócitos linfoplasmocitários. Nessa mesma fase, inicia-se a proliferação endotelial e 

de fibroblastos, dando início à fase de reparo. (CAVALCANTE et al., 2011) 

O processo de reparo de feridas passa por três etapas básicas: na fase inflamatória, 

há a liberação de histamina, serotonina e bradicinina, as quais causam vasodilatação e 

aumento da permeabilidade vascular. Além desses mediadores, há também a liberação 

de prostaglandinas e leucotaxinas, as quais estimulam a divisão celular e o recrutamento 

de leucócitos. (TAZIMA et al., 2008)  A fase proliferativa é marcada por três 

importantes eventos que ocorrem após o maior período de atividade das células 

inflamatórias: neo-angiogênese, fibroplasia e reepitelização. A formação de novos vasos 

sanguíneos ocorre pela união de brotos epiteliais sólidos, que migram em direção à área 

da ferida através do estímulo causado por citocinas liberadas por macrófagos e 

linfócitos, como a bradicinina e a prostaglandina. A neo-angiogênese é responsável não 

só pela nutrição tecidual, como também pelo aumento no aporte celular, como 

macrófagos, linfócitos e fibroblastos (RAITZ et al., 2008). O processo pelo qual 

fibroblastos sintetizam sua matriz extracelular é denominado fibroplasia. Esta é 

influenciada por inúmeras moléculas bioativas presentes na lesão durante o processo de 

reparo. Por exemplo, o Fator de crescimento transformante beta (TGF-β), ao interagir 

com as cadeias de fibrinogênio (Aα1, Aα2 e Bβ) e com a trombina, estimula a 

proliferação de fibroblastos e a expressão de receptores específicos. Além disso, essa 

interação contribui para a migração de fibroblastos em direção a área da lesão, os quais 

sintetizam matriz extracelular rica em colágeno, necessário para repor defeitos teciduais, 

para aumentar a resistência tecidual à tensão e para preparar o ambiente para uma 

neoformação vascular (BALBINO et al., 2005). Nas primeiras 24 a 36 horas após a 

lesão há o estímulo para a proliferação de células epiteliais, as quais migram para a área 

da úlcera, induzindo a contração da ferida e a neo-epitelização. Por fim, a fase de 

maturação ocorre a diferenciação das camadas epiteliais, a contração da ferida e um 

aumento na resistência da matriz extracelular, mas sem a produção extra de colágeno. 

(TAZIMA et al., 2008) 

O colágeno é o principal componente da matriz extracelular, consistindo de mais 

de 20 tipos diferentes com pelo menos 46 polipeptídeos em sua composição. O 
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colágeno desempenha um papel importante na tensão e na elasticidade da pele. As fibras 

colágenas são sintetizadas principalmente por fibroblastos, mas também podem ser 

produzidas por outras células do tecido conectivo. (RADU, et al, 2015) 

O colágeno organiza-se sob uma forma estrurutal de tripla hélice na qual três 

cadeias polipeptídicas com conformação helicoidal enrolam-se entre si orientadas para a 

direita. A forma estrutural de tripla hélice garante ao colágeno algumas propriedades, 

como estabilidade térmica, resistência mecânica e interação com outras biomoléculas 

(RADU, et al, 2015) 

A fibroplasia é influenciada por inúmeras moléculas bioativas presentes na lesão 

durante o processo de reparo, como o Fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF) e o TGF-β. Durante os três primeiros dias da lesão, poucos ou nenhum 

fibroblasto é visto na área. Esse microambiente lesional estimula os fibroblastos a 

assumirem fenótipos migratórios e proliferativos, chegando à área da lesão a partir do 

quarto dia, preenchendo a extensão da ferida. Estudos mostram que durante o sétimo dia 

ocorre o pico de produção de colágeno pelos fibroblastos e, por volta do décimo dia, a 

matriz extracelular é composta principalmente por colágeno. A contração da ferida 

ocorre entre o sétimo e o décimo quarto dia, por meio da interconexão entre 

fibroblastos, miofibroblastos e a matriz extracelular rica em colágeno. (CLARK et al., 

1993) 

Alguns medicamentos, como os quimioterápicos, corticosteroides e os 

radioterápicos podem interferir na resposta imune normal à lesão, e/ou reduzindo a 

cicatrização das feridas. Esses medicamentos podem interferir na síntese proteica ou na 

divisão celular, agindo na produção de colágeno. Além disso, há um aumento na 

atividade colagenolítica da colagenase, tornando a cicatriz mais frágil. (TAZIMA et al., 

2008) Os corticosteroides afetam várias fases do processo de reparo tecidual, devido ao 

seu efeito inibitório da expressão gênica. Além de causar uma diminuição no 

recrutamento de células inflamatórias, os corticosteroides interferem na reepitelização e 

na produção de colágeno, ao reduzir a atividade mitótica de células epiteliais e de 

fibroblastos. Devido ao número reduzido de macrófagos na área da lesão, o estímulo 

produzido por meio de citocinas à neoformação vascular e à fibroplasia é reduzido. 

(KARUKONDA et al., 2000)  
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Anticorpos monoclonais (mAbs) são produtos biofarmacêuticos à base de 

imunoglobulinas modificadas que agem especificamente sobre um epítopo. Os 

anticorpos monoclonais são utilizados na terapêutica do câncer e de outras doenças, 

como a artrite reumatoide. (ADLER et al., 2012) Estudos mostram que alguns desses 

fármacos, como o infliximab e o tocizumab, pode prejudicar o processo de cicatrização 

ao interferir em pontos-chave desse processo, como na atividade dos fibroblastos e na 

produção de colágeno, além de poder interferir na ativação e na migração de células 

inflamatórias, como os linfócitos, responsáveis por secretarem citocinas e fatores de 

crescimento que induzem a ativação de fibroblastos (FERRY et al., 2006). 

 

1.2 Linfócitos 

 

Linfócitos T e B são originados a partir de células tronco pluripotentes, 

localizadas na região da medula óssea, as quais dão origem as células mieloides e 

linfoides. Células linfoides são responsáveis por originar os linfócitos T, B e células NK 

(natural killer). As células que irão se diferenciar em linfócitos T migram para o timo, 

onde realizam o processo de seleção e maturação, enquanto células do linfócito B 

permanecem na medula óssea, após fase de maturação, ambas chegam à circulação. 

(MESQUITA JÚNIOR et al., 2010) 

Ao saírem do timo, os LT CD4+ são denominados LT naive (T helper 0 (Th0)) e 

irão se diferenciar em Th1, Th2, Th17 ou Treg a depender das citocinas que produzem. 

Durante a apresentação de um estímulo por parte de uma APC, um Linfócito Th0 pode 

se diferenciar em qualquer um desses tipos, dependendo do ambiente de citocinas 

presente. Embora morfologicamente indistinguíveis, essas células apresentam padrões 

diferentes de citocinas secretadas e, consequentemente, diferentes respostas efetoras.  O 

Th1 produz a interleucina (IL) 2, que induz a proliferação de LT e a capacidade 

citotóxica de LT CD8+. Além da IL-2, os LTh1 produzem IFN- γ, o qual ativa LT CD8+ 

e induz LT Naive a se diferenciar em LTh1. O Th2 produz IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10, 

citocinas importantes na produção de anticorpos. As respostas por LTh2 também estão 

associadas a doenças alérgicas e infecções por helmintos, pois a IL-4 favorece a 

produção de IgE pelos LB e a IL-5 induz a produção e a ativação de eosinófilos. 

Semelhante ao IFN-γ, a IL-4 promove retroalimentação positiva para a diferenciação de 
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LT naive em LTh2. O Th17 produz principalmente IL-17, IL-22 e IL-23 e IL-26, as 

quais agem no combate contra microorganismos extracelulares. A IL-17 é uma potente 

indutora da inflamação, induzindo à infiltração celular e a produção de outras citocinas 

pró-inflamatórios, como IL-6 e IL-8. Os linfócitos Treg possuem função 

imunorreguladora, atuando em mecanismos reguladores destinados a assegurar a 

modulação das respostas imunológicas frente aos diversos antígenos provenientes de 

agentes infecciosos, tumores, aloantígenos, autoantígenos e alérgenos, como também 

produzindo citocinas com potencial anti-inflamatório, como IL-10, IL-4 e TGF-β. 

(VARELLA, et al. 2001; CRUVINEL, et al, 2008; MESQUITA JÚNIOR et al., 2010) 

Os LT CD8 são responsáveis por destruir células portadoras de microorganismos 

em seu citoplasma, podendo ser vírus ou bactérias, por meio de citotoxinas, como 

perforina, granzima e granulisina. Reconhecem antígenos citosólicos expressos em 

associação ao MHC de classe I na superfície de células infectadas. Devido ao fato de a 

grande maioria dos peptídeos estarem  associados ao MHC de classe I, os linfócitos T 

CD8 defendem o organismo contra patógenos que introduzem antígenos no citosol das 

células infectadas. Os LT CD8 expressam uma grande quantidade de moléculas efetoras 

cujo papel é mediar a defesa contra patógenos: desde citólise direta através de granzima, 

perforina, granulisina e ativação da cascata Fas até a expressão de citocinas como TNFα 

e IFNγ, as quais desempenham papéis importantes na defesa antimicrobiana. Além 

disso, os LT CD8 também podem expressar quimiocinas responsáveis pela quimiotaxia 

de células inflamatórias para o sítio da infecção. (WONG, et al, 2003; MESQUITA 

JÚNIOR, et al, 2010) 

O CTLA-4 (Antígeno-4 associado ao Linfócito T Citotóxico) também conhecido 

como CD152, consiste em uma glicoproteína transmembrana de 40 kDa expressa pelo 

gene CTLA-4 localizado no cromossomo 2q33 e é expressa principalmente em LT 

ativos, atingindo seu máximo de expressão entre 48-72h após o início da estimulação 

dessas células. Apresenta função de inibição da resposta de LT e, consequentemente, da 

produção de citocinas, por meio da modulação negativa dos receptores de células T 

(TCR) e pela competição com o CD28 pelos receptores B7 (Figura 1). (PAWLAK et 

al., 2005)  

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Abatacept 

 

O Abatacept (ORENCIA®, Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA), proteína 

de fusão recombinante solúvel, consiste na fusão do domínio extracelular CTLA-4 com 

um fragmento modificado da imunoglobulina  IgG1 humana (Figura 2). (ÖSTÖR, 2008; 

ROMO-TENA, et al, 2013). No ano de 2005, nos Estados Unidos, foi aprovado pela 

Food and Drug Administration como tratamento de Artrite Reumatóide e artrite 

idiopatica juvenil, em pacientes a partir de 6 anos de idade (KREMER et al., 2005). 

Obteve seu uso aprovado na Europa em 2007, e no Brasil a Anvisa aprovou sua 

utilização no ano de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Imagem ilustrativa da coestimulação através da molécula 

CD28 e o receptor B7, além da inibição da ativação por meio da 

molécula CTLA-4. Adaptada de: http://cancergrace.org/lung/tag/ctla-4/ 

Figura 2: imagem ilustrativa da forma molecular do abatacept. 

Imagem adaptada de ÖSTÖR, 2008. 
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 Pelo SUS, o fármaco biológico de escolha para o tratamento da artrite reumatóide 

são os inibidores de TNF- α, sendo os outros agentes biológicos (abatacept, inibidor de 

LT, tocilizumabe,inibidor da Interleucina 6,  rituximabe, inibidor de LB) utilizados em 

caso de falha ou contra-indicação absoluta dos anti-TNF-α. Além disso, dentre os 

fármacos de escolha para subtituição dos inibidores de TNF-α, o abatacept consiste no 

único agente biológico que pode ser admistrado na forma intravenosa (IV) ou 

subcutânea, ambas apresentando a mesma eficácia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

O abatacept apresenta excelentes resultados, entretanto apresenta alguns efeitos 

adversos, como infecções nas vias aéreas superiores, como nasofaringite, rinite e 

sinusites, além de efeitos adversos mais graves, como pneumonia, infecções do trato 

urinário e herpes oral. Estudos comparativos evidenciam que a incidência dos efeitos 

adversos, leves ou graves, é menor no uso de abatacept do que em outros anticorpos 

monoclonais, como o tocilizumab. (ELMEDANY et al., 2019) Além disso, estudos 

correlacionam o risco de desenvolvimento de tumores malignos de pele ao abatacpt 

(SOLOMON et al., 2014) 

Devido ao fato de o abatacept interferir na ativação de LT, cujas citocinas exercem 

um importante papel no processo de reparo, há a possibilidade de este medicamento 

interferir no processo de cicatrização de lesões orais, em especial úlceras traumáticas, 

em especial em pacientes que fazem uso deste fármaco de forma crônica. Os 

mecanismos de inibição de LT pelo Abatacept e suas possíveis interferências no 

processo cicatricial ainda não estão bem esclarecidades e estão sendo objetos de vários 

estudos, mas acredita-se que a inibição de uma resposta pró-inflamatória promovida 

pela utilização do abatacept pode interferir no processo de cicatrização de úlceras orais.   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Devido à influência das citocinas e dos fatores de crescimento secretados por 

linfócitos T ativos no processo cicatricial, da alta incidência e das variadas etiologias 

das úlceras orais, e diante de um cenário no qual o número de usuários crônicos do 

abatacept aumenta, enquanto há uma escassez de estudos na literatura correlacionando 

este medicamento com o processo de reparo tecidual, faz-se necessário elucidar se o 

abatacept interfere de alguma forma na cicatrização de lesões orais, em especial úlceras 

traumáticas 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o processo cicatricial de úlceras em mucosa jugal de ratos Wistar 

submetidos ao tratamento com abatacept. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

 Avaliar histologicamente o processo cicatricial de úlceras em mucosa jugal de 

ratos Wistar sob tratamento com abatacept. 

 Avaliar a influência do tratamento com abatacept no infiltrado inflamatório, nos 

vasos sanguíneos, na colagênese e na fibroplasia durante o processo cicatricial de 

úlceras em mucosa jugal de ratos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais, princípios éticos e cálculo amostral  

O presente estudo foi aprovado pela Comissão Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade Federal do Ceará, protocolado com o número 118/16, estando de 

acordo com a Lei Federal nº 11.794 (2008) e o decreto número 6.689 (2009) 

(www.planalto.gov.brccivil03Ato200720102008LeiL11794.html), que regulamentam a 

experimentação animal no país (Anexo A). 

Assim, o presente estudo foi desenhado para utilizar o mínimo de animais e, para 

isso, foi realizado cálculo amostral baseado nos achados de Kliwinski et al. (2005), que 

observou em modelo de artrite induzida por colágeno o efeito do tratamento com 

abatacept na redução da expressão de IL-1α de 50±3 (média ± erro padrão da média, 

n=8) para 31±4 (média ± erro padrão da média, n=8), e estimou-se avaliar seis ratos por 

grupo de estudo por dia de eutanásia, a fim de obter uma amostra que represente com 

90% de poder e 95% de confiança a hipótese alternativa deste trabalho.  

Um total de 180 ratos (rattus norvegicus) machos da linhagem Wistar com cerca 

de seis a oito semanas foram acondicionados no biotério de experimentação do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da referida Universidade em temperatura 

média de 24º C, com ciclos de 12 horas de luz-escuro e acesso irrestrito a água e ao 

alimento. Os animais foram aleatoriamente (comando aleatório, Microsoft Excel) 

distribuídos em quatro grupos de estudo conforme protocolo adotado. 

  

4.2 Tratamento com abatacept e modelo experimental 

Devido à falta de padronização das doses de abatacept utilizadas na literatura, foi 

construída curva dose resposta baseada inicialmente na conversão da dose usualmente 

utilizada em humanos para ratos (8 mg/kg/semana) (NAIR & JACOB, 2016). Como a 

maior dose encontrada na literatura foi de 20 mg/kg/semana (BIGBEE et al., 2007; 

LON et al., 2013), criou-se uma proporção entre essas duas doses (no valor de 2,5 

vezes) e foi determinada uma subdose de 3,2 mg/kg/semana. 

Assim, os animais foram divididos em um grupo controle tratado com 0,2ml/kg de 

solução salina 0,9% estéril, e três grupos experimentais, tratados com abatacept 3,2 

http://www.planalto.gov.brccivil03ato200720102008leil11794.htm/
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(ABA 3,2), 8 (ABA 8) e 20 (ABA 20) mg/kg/semana. O fármaco foi administrado por 

via subcutânea fracionada em três administrações semanais, com início duas semanas 

antes da indução da úlcera (dia 0) até o dia de eutanásia, para garantir a manutenção de 

níveis adequados de abatacept circulantes ao longo do protocolo (LON, et al., 2013).  

 

4.3 Indução das úlceras orais e eutanásia 

Após anestesia intraperitoneal (IP) dos animais, com xilazina 10 mg/kg e 

quetamina 75 mg/kg, foi realizada antissepsia da mucosa com digluconato de 

clorexidina 0,12% e indução da úlcera em mucosa jugal esquerda, com punch 

dermatológico circular com 8mm de diâmetro e 2mm de profundidade (Rhosse®). 

Lâmina nº 15 em bisturi de Bad Parker utilizada para remoção do tecido remanescente 

(adaptado de CAVALCANTE et al., 2011). Os animais ficaram em observação até 

recobrarem os reflexos. 

 Os ratos foram eutanasiados após 1, 3, 7, 14 e 21 dias da indução da úlcera por 

sobredose de quetamina e xilazina, sendo utilizado o triplo da dose anestésica. 

 

4.4 Análise histológica 

As mucosas fixadas em formol tamponado a 10% foram emblocadas em parafina 

e seccionados a 3 µm para montagem em lâmina histológica e coloração com 

hematoxilina-eosina. A análise das lâminas foi feita através da adoção de escores 

variando de 0 a 4 para comparação do estadiamento da úlcera. Foi considerado escore 0 

na ausência de úlcera com tecido conjuntivo remodelado; escore 1, ausência de úlcera 

com discreta/ moderada fibrose associada a inflamação crônica; escore 2, presença de 

úlcera com fibrose e moderada inflamação crônica; escore 3, úlcera e processo 

inflamatório crônico (tecido de granulação); e escore 4, úlcera e processo agudo 

(ectasia, vasos dilatados, infiltrado inflamatório misto) (CAVALCANTE et al., 2011). 

 

4.5 Análise histomorfométrica: avaliação do infiltrado inflamatório, 

angiogênese e fibroplasia 
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Cinco microcampos (três na superfície e dois na profundidade, totalizando 1,30 

mm²) de cada lâmina corada por hematoxilina-eosina foram selecionados e fotografados 

no aumento de 400X utilizando microscópio (DM2000, Leica®) com câmera (DFC295, 

Leica®) e software (LAS, Leica®) acoplados. Utilizando o comando Cell counter do 

software ImageJ®, foram contados o total (somatório) de células polimorfonucleares 

neutrófilos, células mononucleares, vasos sanguíneos e fibroblastos/miofibroblastos. O 

resultado foi expresso como média ± EPM  

 

4.6 Análise histoquímica: avaliação da colagênese 

Cortes de 3 µm foram realizados para coloração por Picrosirius Red para avaliar a 

deposição de colágeno. Após desparafinização e reidratação, as amostras foram 

incubadas em solução de picrosirius (ScyTek®), lavadas rapidamente com ácido 

clorídrico 5% e contracoradas com hematoxilina de Harris por 45 segundos. Cinco 

microcampos de cada lâmina foram fotografados seguindo a mesma metodologia 

descrita para as lâminas coradas por hematoxilina-eosina, e as imagens foram 

exportadas para o Image J® (RSB) para análise do percentual de área corada em 

vermelho (colágeno total).  

As imagens das lâminas coradas por picrosirius foram calibradas utilizando o 

comando Color Thershold (Image > Adjust > Color Thersold) na função RGB para 

ajuste de cores para vermelho (mínimo: 71, máximo: 255), verde (mínimo: 0, máximo: 

69) e azul (mínimo: 0, máximo: 92) a fim de selecionar apenas a marcação em vermelho 

(fibras de colágeno). Após a calibração, as imagens foram convertidas para escala de 8-

bits (Image > Type > 8-bit), binarizadas (Process > Binary > Make Binary) e o total de 

área de colágeno foi mensurada (Analyze > Analyze Particles). A média dos campos foi 

utilizada como unidade amostral e expressa em forma de média ± EPM  

 

4.7 Análise estatística 

Os dados quantitativos foram expressos em forma de média ± EPM, analisados 

pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e comparados utilizando o teste 

ANOVA-1-way e ANOVA-2-way, seguido do pós-teste de Bonferroni (dados 
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paramétricos). Os escores histológicos foram expressos como mediana (máxima e 

mínima) e analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de Dunn.  

Em todas as análises estatísticas considerou-se o nível crítico para rejeição da 

hipótese de nulidade menor que 5% (p < 0.05) e todas as análises foram realizadas no 

programa estatístico GraphPad Prism 5.0. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Efeito do abatacept sobre alterações histopatológicas de ulceras 

orais  

Todos os grupos experimentais mostraram redução significante dos escores 

histológicos ao longo do protocolo experimental. No primeiro dia de eutanásia, todos os 

grupos apresentaram escore 4, que representa úlcera aberta com intenso infiltrado 

polimorfonuclear, sem diferença significante (p=1,000). No 3° dia e no 7° dia, apesar de 

pequenas variações, a mediana dos escores histológicos variou de 3 (úlcera aberta com 

tecido de granulação) a 4 (úlcera e processo agudo, ectasia, vasos dilatados, infiltrado 

inflamatório misto), sem diferença estatística (p=0,100 e p=0,590, respectivamente). No 

14° dia, todos os grupos apresentaram redução significante dos escores histológicos em 

relação ao 1° dia, com mediana de escores variando entre 0,5 e 1 (úlcera totalmente 

cicatrizada com pouco ou nenhum infiltrado inflamatório), sem diferença significante 

entre os grupos (p=0,130) (Figura 3, Tabela 2).  

No 21º dia os grupos salina e ABA 3,2 apresentaram mediana igual a 0 (0-1), que 

corresponde a úlcera totalmente cicatrizada com ausência de infiltrado inflamatório. O 

grupo ABA 8 apresentou mediana discretamente superior (0,5, 0-1) com metade dos 

animais apresentando escore 0 e metade escore 1, e o grupo ABA 20 apresentou 

mediana de escore significantemente superior ao grupo salina (mediana 1, 1-3) com 

escores variando de uma úlcera totalmente cicatrizada com pouco infiltrado inflamatório 

a úlceras abertas com tecido de granulação (p=0,016) (Figura 3, Tabela 1). 

Tabela 1: Escores microscópicos de úlceras de ratos tratados com Abatacept® em 

diferentes doses. 

 Dias p- 

 1 3 7 14 21 Valor 

Grupos       

Salina 4 (4-4) 4 (3-4) 3 (3-3) 1 (1-3)* 0 (0-1)* <0,001 

ABA 3,2 4 (4-4) 4 (3-4) 3 (1-3) 1 (0-3)* 0 (0-1)* <0,001 

ABA 8,0 4 (4-4) 3 (2-4) 3 (3-4) 0.5 (0-1)* 0.5 (0-1)* <0,001 

ABA 20,0 4 (4-4) 3 (2-4) 3 (1-4) 1 (0-3)* 1 (1-3)*† <0,001 

p-Valor 1,000 0,100 0,590 0,130 0,016  

Dados expressos em forma de mediana (mínimo - máximo); *p<0,05 versus dia 1; 
†
p<0,05 versus grupo salina no 

mesmo dia Teste de Kruskal-Wallis/Dunn. ABA = Abatacept®. 



15 

 

  

Figura 3: Perfil microscópico de úlceras em mucosa jugal de ratos em tratamento com Abatacept (Aumento: 200x; Barra = 100 

µm). 
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Estudo histomorfométrico 

 

5.2 Perfil celular: Contagem de polimorfonucleares neutrófilos 

  

Todos os grupos experimentais mostraram redução significante da contagem de 

polimorfonucleares neutrófilos ao longo do estudo (p<0,001). Tanto o grupo salina, 

como os grupos ABA 3,2 e ABA 8 apresentaram redução significante do número de 

polimorfonucleares neutrófilos no 3° dia após a ulceração em relação ao 1° dia 

(p<0,001). O grupo ABA 20 apresentou redução significante do número de 

polimorfonucleares neutrófilos em relação ao 1° dia apenas a partir do 14º dia 

experimental (p<0,001) (Figura 3, Tabela 2). 

No primeiro dia de eutanásia, os animais do grupo ABA 20 apresentaram menor 

número de neutrófilos que o grupo salina (p<0,001), apesar de os grupos ABA 3,2 e 

ABA 8 não diferirem significantemente em relação ao controle. Nos demais dias, não 

houve diferença entre os quatro grupos experimentais (Figura 3, Tabela 2). 

 

5.3 Perfil celular: Contagem de mononucleares 

 

Todos os grupos apresentaram baixo número de mononucleares no 1° e no 3° dia 

do experimento. Nos grupos salina, ABA 3,2, ABA 8 e ABA 20 houve aumento 

significante do número de mononucleares no 7° dia em relação ao 1° dia (p<0,001). No 

grupo salina e ABA 3,2 houve redução significante em relação ao 7° dia após 14 dias da 

ulceração e no grupo ABA 8 essa redução ocorreu apenas no 21° dia. No grupo ABA 20 

não houve variação significante do número de mononucleares ao longo dos 21 dias de 

experimento (p=0,078) (Figura 3, Tabela 2). 

No 7° dia a contagem de mononucleares dos animais do grupo ABA 20 e ABA 8 

apresentaram menor número de mononucleares em relação ao grupo salina (p=0,027). O 

grupo ABA 3,2 não diferiu significantemente do grupo salina (Figura 3, Tabela 2).  
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5.4 Perfil celular: Contagem de vasos sanguíneos 

 

Nenhum animal apresentou neoformação vascular no 1° e 3° dia após a indução 

da úlcera. O grupo salina apresentou aumento significativo do número de vasos a partir 

do 14º dia pós-ulceração, enquanto os grupos ABA 3,2 e ABA 8 apresentaram aumento 

do número de vasos neoformados a partir do 7° dia do protocolo. O grupo ABA 20 não 

mostrou variação significante no número de vasos ao longo do estudo (p=0,062). Em 

todos os dias experimentais o grupo ABA 20 apresentou menor quantidade de vasos 

neoformados (p<0,001) (Figura 3, Tabela 2) 

5.5 Perfil celular: Fibroblastos/miofibroblastos 

 

Nenhum animal apresentou expressivo número de fibroblastos/miofibroblastos no 

1° e 3° dia após a ulceração. Nos grupos salina e ABA 3,2 houve aumento do número 

dessas células a partir do 14º dia experimental (p<0,001). Nos grupos tratados ABA 8 e 

20 o aumento do número de fibroblastos/miofibroblastos ocorreu já a partir do 7° dia 

após a ulceração. Após 21 dias da ulceração, o grupo ABA 20 apresentou número de 

fibroblastos/miofibroblastos significativamente superior aos demais grupos (p<0,001), 

sem diferença significante nos demais dias (Figura 3, Tabela 2). 
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Tabela 2: Perfil celular e tecidual de ratos tratados com Abatacept submetidos a modelo 

de úlcera traumática em mucosa jugal. 

 Dias   

 1 3 7 14 21 p-

Valor
a
 

p-

Valor
b
 

PMN        

Salina 352,0±70,6 99,3±26,4
†
 38,5±9,1

†
 14,8±2,4

†
 5,8±3,3

†
 <0,001 <0,001 

ABA 3,2 304,3±52,9 74,2±30,5
†
 40,5±3,3

†
 16,6±4,1

†
 5,0±0,8

†
 <0,001  

ABA 8,0 337,0±59,8 104,8±17,0
†
 25,0±4,0

†
 8,1±2,3

†
 3,3±0,6

†
 <0,001  

ABA 20,0 54,2±3,9* 41,0±7,7 20,3±5,4 12,2±3,8
†
 9,0±5,8

†
 <0,001  

MN        

Salina 5,8±1,9 4,0±2,4 40,8±4,6
†
 10,4±6,4

††
 2,0±1,1 <0,001 0,027 

ABA 3,2 6,2±1,3 3,2±1,3 51,0±9,6
†
 19,0±9,4

††
 1,7±0,8 <0,001  

ABA 8,0 0,8±0,7 4,4±1,4 17,0±3,3* 9,9±3,4 1,0±0,6
††

 0,001  

ABA 20,0 1,0±0,4 3,5±0,7 22,4±3,2* 16,0±9,0 2,0±1,5 0,078  

Vasos 

sanguíneos 
       

Salina 0,0±0,0 0,0±0,0 2,6±1,4 9,7±2,2
†
 11,8±1,6

†
 <0,001 0,017 

ABA 3,2 0,0±0,0 0,0±0,0 8,5±2,0*
†
 11,4±2,5

†
 9,6±2,0

†
 <0,001  

ABA 8,0 0,0±0,0 0,0±0,0 5,3±1,5
†
 8,9±2,0

†
 7,2±1,6

†
 0,032  

ABA 20,0 0,0±0,0 0,0±0,0 2,0±1,0** 5,0±2,4** 2,3±1,0** 0,062  

Fibroblastos / 

Miofibroblastos 
       

Salina 0,0±0,0 0,3±0,3 69,8±27,3 138,3±23,9
†
 107,8±29,2

†
 <0,001 <0,001 

ABA 3,2 0,3±0,3 0,0±0,0 82,2±27,4 111,6±23,6
†
 94,8±19,8

†
 <0,001  

ABA 8,0 0,0±0,0 0,6±0,6 124,0±23,8
†
 129,9±14,9

†
 94,2±33,6

†
 0,001  

ABA 20,0 0,0±0,0 0,0±0,0 81,8±14,5
†
 140,8±20,0

†
 201,4±37,7*

†
 0,035  

        

a
Teste ANOVA-1-way/Bonferroni; 

b
Teste ANOVA-2-way/Bonferroni (média±EPM) 

*p<0,05 versus dia Salina; **p<0,05 versus ABA 3,2 e ABA 8,0; 
†
p<0,05 versus dia 1;

 ††
p<0,05, versus dia 7. 

ABA = Abatacept; PMN = Polimorfonucleares; MN = Mononucleares. 
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5.6 Análise da deposição de colágeno 

 

 Os grupos salina, ABA 3,2 e ABA 8 apresentaram aumento da deposição de 

colágeno a partir do 14º dia após a ulceração (p<0,001). O grupo ABA 20 mostrou 

aumento na deposição de colágeno no 7° dia após a indução da úlcera (p=0,040) (Figura 

6, Tabela 3).  

No 7° dia do protocolo, a quantidade de colágeno do grupo ABA 20 foi 

significantemente maior que dos grupos salina, ABA 3,2 e ABA 8 (p<0,001). No 14º dia 

experimental todos os grupos tratados com abatacept mostraram maior deposição de 

colágeno que o grupo tratado com solução salina (p<0,001). No 21º dia não houve 

diferença significante entre os grupos (p=0,092) (Figura 4, Tabela 3). 

 

Tabela 3: Perfil tecidual de ratos tratados com Abatacept submetidos a modelo de 

úlcera traumática em mucosa jugal. 

 Dias   

 1 3 7 14 21 p-Valor
a
 p-Valor

b
 

Colágeno (%)        

Salina - 19,5±1,2 23,7±1,7 31,3±1,3
†
 46,3±1,4

†
 <0,001 <0,001 

ABA 3,2 - 23,8±3,5 27,4±6,0 40,4±0,5*
†
 48,8±3,0

†
 <0,001  

ABA 8,0 - 19,7±1,5 22,2±2,2 39,9±1,8*
†
 41,7±1,4

†
 <0,001  

ABA 20,0 - 18,9±1,8 47,9±1,6*
†
 40,9±1,2*

†
 45,2±1,7

†
 0,040  

        

a
Teste ANOVA-1-way/Bonferroni; 

b
Teste ANOVA-2-way/Bonferroni (média±EPM) 

*p<0,05 versus dia Salina; **p<0,05 versus ABA 3,2 e ABA 8,0; 
†
p<0,05 versus dia 1;

 ††
p<0,05, versus dia 7. 

ABA = Abatacept 
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Figura 4: Perfil de colagênese de úlceras em mucosa jugal de ratos em tratamento com Abatacept (Aumento: 200x; Barra = 

100 µm). 
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6. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo pôde-se observar que os quatro grupos apresentaram redução 

dos escores histológicos ao longo do protocolo experimental. Entretanto, foi visto que a 

redução dos escores foi mais intensa nos grupos tratados com abatacept de forma dose 

dependente. Esse avanço no reparo tecidual foi associado ao aumento da colagênese e 

redução do infiltrado inflamatório. Porém, paradoxalmente, o grupo tratado com a maior 

dose mostrou retardo da cicatrização. Em relação ao perfil celular, foi observada uma 

redução significante na contagem de polimorfonucleares neutrófilos ao longo dos dias 

experimentais, na qual essa redução se deu a partir do 3º dia nos grupos Salina, ABA 3,2 

e ABA 8, enquanto que no grupo ABA 20, a redução ocorreu a partir do 14º dia 

experimental. A contagem de mononucleares reduziu de maneira semelhante entre os 

grupos Salina e ABA 3,2, havendo uma redução significante do 7º para o 14º dia, 

enquanto os grupos de doses maiores apresentaram essa redução a partir do 21º dia.  

O infiltrado inflamatório agudo é o primeiro a entrar em contato com a lesão, 

sendo composto principalmente por neutrófilos, os quais possuem atividade fagocitária 

e são responsáveis principalmente pelo controle de infecções (PARK and BARBUL, 

2004). O grupo ABA 20 apresentou uma baixa contagem de polimorfonucleares logo no 

primeiro dia após a ulceração, este grupo permaneceu com uma baixa contagem de 

neutrófilos desde o início até o final do protocolo. Esse achado pode ser justificado pelo 

fato de que o abatacept pode modular negativamente a expressão de moléculas de 

adesão como ICAM1 (molécula de adesão celular 1), VCAM-1 (molécula de adesão 

celular-vascular 1) e E-selectina na superfície de células endoteliais, e talvez este fato 

possa contribuir para a redução do processo de migração dos neutrófilos para a região 

da lesão. (BONELLI et al., 2013; CUTOULO et al., 2015).  

O infiltrado inflamatório adquire uma população mista de células agudas e 

crônicas a partir da chegada dos macrófagos (48 a 96 horas) e passa a ser um infiltrado 

predominantemente crônico com a chegada dos linfócitos T, a qual possui um pico em 

torno do 7º dia de lesão. Um menor número de mononucleares foi observado nos grupos 

abatacept de maior dose no período de sete dias. Essa redução pode ser justificada pela 

modulação negativa que o abatacept causa nas moléculas de adesão celular presente nas 

células endoteliais, reduzindo a migração tanto de polimorfonucleares quanto de 

mononucleares (BONELLI et al., 2013). Além disso, a molécula do abatacept provoca 
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uma alteração no formato celular dos monócitos, os quais adquirem um formato 

arredondado, dificultando ainda mais a migração desse grupo celular (PAWLAK et al., 

2005). 

O presente estudo demonstrou que o abatacept induziu uma neoformação vascular 

mais efetiva em doses menores, visto que os grupos ABA 3,2 e ABA 8 apresentaram um 

aumento no número de vasos sanguíneos a partir do 7º dia de protocolo, enquanto o 

grupo salina obteve esse aumento significante a partir do 14º dia. Por outro lado, o 

grupo ABA 20 apresentou menor quantidade de vasos sanguíneos em todos os dias 

experimentais e não apresentou uma variação significante entre os dias.  

Simultaneamente a eventos celulares, a cicatrização é também dependente de 

eventos vasculares, como coagulação, extravasamento celular e angiogênese (HART, 

2002; GLIM et al., 2013). A coagulação inicia-se com a formação do tampão primário 

através das plaquetas, que, juntamente com os mastócitos próximos aos vasos lesados, 

liberam histamina, bradicinina e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), que 

são os principais responsáveis pela permeabilidade vascular, e o VEGF pela 

angiogênese (KVIETYS and GRANGER, 2012; GLIM et al., 2013). Observamos em 

nosso estudo, no período de sete dias de avaliação, que o grupo ABA 3,2 apresentou 

maior número de vasos com relação ao grupo salina. Esse valor, entretanto, reduziu 

progressivamente nas demais doses, de forma que o grupo ABA 20, apresentou 

contagem significativamente menor que o grupo salina. A redução gradual do número 

de vasos neoformados pode estar associado ao efeito do abatacept no bloqueio dos 

receptores do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFR2) (CUTOULO et al., 

2015). Segundo os autores, esse bloqueio ocorre de forma dose dependente, igualmente 

observado neste estudo. Tem-se sugerido ainda que esse mecanismo exerce ação 

compensatória com elevação da síntese de IL-1β, IL-6 e TNF-α na tentativa de 

incrementar a expressão de VEGF, realizado por macrófagos (KVIETYS and 

GRANGER, 2012). Citocinas pró-inflamatórias como a IL-1β e a IL-6 são 

principalmente produzidas por macrófagos e estimulam células endoteliais a produzir 

mediadores pró-angiogênicos (KVIETYS and GRANGER, 2012), como a iNOS 

(VERA et al., 1996).  

Com relação à fibroplasia, o presente estudo mostrou que os grupos tratados com 

doses maiores (ABA 8 e ABA 20), apresentaram um aumento no número de 
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fibroblastos/miofibroblastos a partir do 7º dia após a ulceração, enquanto os demais 

grupos apresentaram esse aumento a partir do 14º dia. Além disso, após 21 dias de 

ulceração, o grupo ABA 20 apresentou número de fibroblastos/miofibroblastos 

significativamente superior aos demais grupos. Este aumento pode, talvez, ser 

decorrente dos altos níveis de IL-10, pois essa citocina é produzida principalmente 

através da diferenciação de células Th 2 ou Treg e apresentam importante papel 

imunomodulador da atividade e número de fibroblastos e da deposição de colágeno 

(MAYNARD et al., 2007).  

Estudos prévios evidenciaram que a deficiência de células Treg impacta 

negativamente na produção de IL-10 e TGF-β (Fator de Crescimento Transformante 

beta), relacionados com a imunomodulação da produção de fibroblastos e colágeno 

(MAYNARD et al., 2007), e seu efeito positivo na produção de receptor do fator de 

crescimento endotelial (EGFR) (NOSBAUM et al., 2016). Apesar de o abatacept 

exercer ação inibitória em LT, tem sido demonstrado que ele não altera a quantidade de 

células Treg (RAZMARA et al., 2008; KO et al., 2010) mas sim sua atividade 

(ALVAREZ-QUIROGA et al., 2011), levando ao aumento da síntese de citocinas como 

IL-10 e transposição para uma resposta Th2, a qual também induz um aumento na 

produção de IL-10 (MAYNARD et al., 2007) 

O controle da síntese de citocinas pró inflamatórias e dos fatores de crescimento 

fazem parte do processo de cicatrização tecidual e fibrose (WATANABE et al., 2014), 

conforme visto nesse estudo. Entretanto, uma supressão excessiva desses mediadores 

causada por fármacos, como o abatacept em doses maiores, pode levar a um retardo da 

cicatrização. (OLIVEIRA et al., 2016) 

 O presente estudo demonstrou que o abatacept age no infiltrado inflamatório, na 

neoformação vascular, na colagênese e na fibroplasia de modo dose dependente, 

apresentando diferenças nestes achados de acordo com a dose administrada, de modo 

que doses maiores podem acabar trazendo um efeito de retardo do processo de reparo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O tratamento com Abatacept interfere na cicatrização de úlceras orais por meio da 

redução da migração de células inflamatórias e aumento da colagênese. Porém, na maior 

dose (ABA 20), houve retardo do reparo e redução do número de vasos. 
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Anexo A - Aprovação do comitê de ética em pesquisa animal  

 

 


