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RESUMO

Os modelos experimentais reproduzem doenças que acometem seres
humanos, sendo de extrema importância porque possibilitam o estudo da
patogênese e abordagem terapêutica dessas enfermidades. Nesse grupo
inclui-se o modelo experimental de esclerodermia induzida pela imunização
de coelhos com colágeno V humano provocando alterações histológicas
(pele, pulmão e rim) similares àquelas observadas em humanos. As doenças
auto-imunes têm sua etiologia desconhecida e são particularmente
caracterizadas pela presença de auto-anticorpos no soro. Nesse aspecto, 90
a 95% dos pacientes com esclerodermia apresentam algum auto-anticorpo
contra antígenos intracelulares (proteínas nucleolares RNA polimerase I, II e
III, Scl-70, centriolares ou golginas) ou da matriz extracelular (colágeno). O
presente estudo tem como objetivo avaliar a resposta imunológica nos
animais do modelo experimental de esclerodermia. Para tanto, o soro dos
animais foram testados quanto à presença de auto-anticorpos e de outros
fatores imunológicos séricos que indicassem um processo imunológico ativo
paralelo às lesões teciduais em desenvolvimento e incluiu: pesquisa de
anticorpos anticolágenos V, III e I, imunocomplexos circulantes, fator
reumatóide, níveis de complemento, fatores antinucleares (FAN) por
imunofluorescência indireta em células HEp-2 e caracterização dos
antígenos alvos por immunoblot. A análise da resposta imune revelou que as
alterações histológicas do pulmão, rim e pele se desenvolviam com o
aumento dos níveis séricos de anticorpos anti-colágeno V. Além disso, todos

os animais imunizados com Col V apresentavam anticorpos para outros tipos
de colágeno. Esses animais desenvolveram uma marcante resposta
imunológica a antígenos intracelulares com 100% de positividade para o
FAN e presença de imunocomplexos nos soros obtidos 30, 75 e 120 dias
pós-imunização quando comparados a dois grupos controles (albumina e
adjuvante completo de Freud). Todos os animais do grupo Col V
apresentaram na IFI padrão citoplasmático Golgi símile e, em 10% deles,
reatividade adicional aos centríolos. Ambos auto-anticorpos são raros, mas
já descritos em pacientes com esclerodermia. A pré-absorção dos soros
desses animais com Col V não interferiu no resultado do FAN. A
caracterização dos antígenos alvos mostrou uma reatividade uniforme a
proteínas de alto peso molecular de células epiteliais humanas (≥ 175 kDa)
que progredia com o tempo de imunização. Eluatos ácidos contendo os
anticorpos anti-fração 175 kDa reproduziram o padrão de IFI igual ao soro
original. As análises demonstram que a imunização com Col V humano em
coelhos resulta numa resposta imunológica exuberante e que se caracteriza
pela presença de auto-anticorpos a componentes intracelulares.
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