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Resumo  

 

A Hemocromatose hereditária (HH) é uma doença genética comum 

caracterizada por uma sobrecarga de ferro que é, na maioria dos casos, devida a uma 

mutação no gene HFE (p.Cys282Tyr). As manifestações mais severas da doença 

derivam da acumulação de ferro em órgãos parenquimatosos, tais como o fígado, o 

pâncreas e o coração, mas podem ser prevenidas através do tratamento atempado 

por meio de flebotomias. A artropatia é a única manifestação de HH que não é 

prevenida com esta forma de tratamento, sendo por vezes até agravada. Constitui por 

isso a principal ameaça à qualidade de vida dos doentes, o que justifica a necessidade 

de melhor compreender a sua patogénese.  

Uma das grandes dificuldades na investigação da artropatia da HH é a falta de 

bons modelos experimentais. O objetivo deste estudo é contribuir para a construção 

de um novo modelo in vitro para avaliar o papel relativo das células residentes na 

cartilagem (condrócitos) e dos componentes da membrana sinovial (sinoviócitos e 

macrófagos) nas alterações da cartilagem em condições de sobrecarga de ferro.  

Foram utilizados explantes de cartilagem articular bovina, que foram incubados 

com citrato de ferro (condição de sobrecarga de ferro) ou citrato de sódio (controlo) por 

um período de tempo máximo de 27 dias. A acumulação de ferro nos condrócitos foi 

confirmada histologicamente. Foi observada uma tendência para o aumento da morte 

celular por um ensaio de TUNEL. Houve ainda um aumento da libertação de 

glicosaminoglicanos (GAGs), um componente da matriz extracelular, para o meio ao 

fim de 6, 12 e 15 dias de incubação. Os níveis de hidroxiprolina, um indicador do 

conteúdo de colagénios, não sofreram alterações. Também não houve alterações na 

atividade de metaloproteinases de matriz (MMPs), que clivam os constituintes da MEC 

como colagénios e proteoglicanos. Para avaliar a reversibilidade do efeito do ferro na 

cartilagem, incubou-se a cartilagem durante 18 dias com citrato de ferro, com citrato 

de sódio ou com citrato de ferro seguido por citrato de sódio (9 dias cada). A 

cartilagem tratada com citrato de ferro seguido de citrato de sódio apresenta 

acumulação de ferro nos condrócitos, cuja viabilidade se demonstrou estar 

irreversivelmente comprometida ao dia 9. A análise, por microscopia eletrónica de 

transmissão, da cartilagem tratada com citrato de ferro por 9 dias demonstrou perda 
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de processos citoplasmáticos e dilatação do retículo endoplasmático nos condrócitos. 

A libertação de GAGs para o meio pela cartilagem tratada com citrato de ferro seguido 

de citrato de sódio aumentou no dia 12 quando comparado com a cartilagem tratada 

apenas com citrato de ferro ou citrato de sódio. Curiosamente, a atividade de MMP-9 

aumentou substancialmente após a retirada de ferro e permaneceu significativamente 

elevada por seis dias, o que poderá eventualmente contribuir para a degradação de 

colagénios. 

 O efeito do ferro nos componentes da membrana sinovial foi explorado 

utilizando uma linha celular de sinoviócitos humanos (SW982) co-cultivada com 

monócitos isolados de sangue periférico humano. As culturas foram também tratadas 

com citrato de ferro ou citrato de sódio durante 9 dias, ou com citrato de ferro seguido 

por citrato de sódio (6 dias com citrato de ferro e 3 dias com citrato de sódio). O 

tratamento com citrato de ferro aumentou os níveis de ferro intracelular sobretudo em 

macrófagos. Na monocultura de sinoviócitos, o citrato de ferro causou um aumento da 

atividade da MMP-9, que, no entanto, não diminuiu com a sua remoção gradual do 

meio. Pelo contrário, a atividade da MMP-9 em macrófagos tratados com citrato de 

ferro seguido de citrato de sódio diminuiu no dia 9. Curiosamente, na co-cultura 

sinoviócitos-macrófagos ocorre uma diminuição dos níveis de expressão de IL-1β. 

Em resumo, estes dados sugerem que a sobrecarga de ferro desencadeia os 

estágios iniciais da degradação da cartilagem. Além disso, existem indícios de que a 

retirada gradual do ferro estimula a degradação da cartilagem. As células da 

membrana sinovial em monocultura apresentam uma tendência para o 

armazenamento de ferro, aumento da atividade de MMPs e produção de citocinas. 

Contudo, na co-cultura sinoviócitos-macrófagos não foi encontrada evidência de que o 

ferro extracelular aumente a atividade de MMPs ou produção de citocinas.     
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Abstract   

 

Hereditary hemochromatosis (HH) is a common genetic disorder characterized 

by an iron overload that is, in most cases, due to a mutation in the HFE gene 

(p.Cys282Tyr). The most severe manifestations of the disease derive from the 

accumulation of iron in parenchymal organs such as liver, pancreas and heart, but can 

be prevented by timely treatment with phlebotomies. Arthropathy is the only 

manifestation of HH that is not prevented with this form of treatment, and sometimes is 

even aggravated. It is therefore the main threat to patient quality of life, which justifies 

the need to better understand its pathogenesis. 

One of the major difficulties in the investigation of HH arthropathy is the lack of 

good experimental models. The objective of this study is to contribute to the 

development of a new in vitro model to evaluate the relative role of cartilage 

(chondrocytes) and synovial membrane components (synoviocytes and macrophages) 

in cartilage changes under iron overload conditions. 

Bovine articular cartilage explants were incubated with ferric citrate (iron 

overload condition) or sodium citrate (control) for a maximum period of 27 days. Iron 

accumulation within chondrocytes was confirmed histologically. Increased cell death 

was observed with a TUNEL assay. There was also an increase in the release of 

glycosaminoglycans (sGAG), a component of the extracellular matrix, into the medium 

at 6, 12 and 15 days of incubation. Hydroxyproline levels, an indicator of collagen 

content, were unchanged. There were also no changes in the activity of 

metalloproteinases (MMP), which cleave extracellular matrix constituents such as 

collagens and proteoglycans. To evaluate the reversibility of the effect of iron on 

cartilage, cartilage was incubated for 18 days with ferric citrate, sodium citrate or ferric 

citrate followed by sodium citrate (9 days each). In cartilage treated with ferric citrate 

followed by sodium citrate iron accumulated within chondrocytes, the viability of which 

was shown to be irreversibly compromised at day 9. TEM analysis of cartilage treated 

with ferric citrate for 9 days showed loss of cytoplasmic processes and dilation of 

endoplasmic reticulum in chondrocytes. The release of sGAG into the medium by 
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cartilage treated with ferric citrate followed by sodium citrate increased at day 12, when 

compared to cartilage treated with ferric citrate or sodium citrate alone. Interestingly, 

MMP-9 activity increased substantially after iron withdrawal and remained significantly 

elevated for six days, which may eventually contribute to the degradation of collagen. 

The effect of iron on synovial membrane components was explored using a 

human synovial cell line (SW982) co-cultured with monocytes isolated from human 

peripheral blood. Cultures were also treated with ferric citrate or sodium citrate for 9 

days, or with ferric citrate followed by sodium citrate (6 days with ferric citrate and 3 

days with sodium citrate). Treatment with ferric citrate increased levels of intracellular 

iron mainly in macrophages. In the synoviocyte monoculture, ferric citrate caused an 

increase in the activity of MMP-9, which did not decrease with its gradual removal from 

the medium. In contrast, the activity of MMP-9 in macrophages treated with ferric 

citrate followed by sodium citrate decreased on day 9. Interestingly, in the synoviocyte-

macrophage co-culture a decrease in IL-1β expression levels occured. 

In summary, these data suggest that iron overload triggers the early stages of 

cartilage degradation. Moreover, it is suggested that the gradual removal of iron 

stimulates cartilage degradation. Synovial membrane cells in monoculture show a 

tendency for iron storage, to an increase in MMPs activity and cytokines production. 

However, in the synoviocyte-macrophage co-culture extracellular iron did not increase 

MMPs activity or cytokine production. 
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TNF-α Fatores de necrose tumoral- alfa 

Tris Trisaminometano 

ZIP14 Zrt- and Irt-like protein 8  

ZIP8 Zrt- and Irt-like protein 14  
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1. Introdução  

 

1.1. Articulação  

 

A articulação é constituída pela cavidade sinovial, cápsula articular e cartilagem 

articular. A membrana sinovial e a cartilagem articular são contínuas. A cavidade 

sinovial corresponde ao espaço entre os ossos e está preenchida com líquido sinovial. 

A cartilagem articular cobre a superfície articular de cada osso (Juneja & Hubbard, 

2018). 

 

1.1.1. Membrana sinovial  

 

A membrana sinovial (MS) (também conhecida como sinóvio) é altamente 

especializada, semipermeável e essencial para a manutenção da homeostasia 

articular (Kurowska-Stolarska & Alivernini, 2017). A MS controla o tráfego molecular, 

para e a partir do espaço articular e é responsável por manter a composição do líquido 

sinovial (LS) através da produção dos seus componentes. O líquido sinovial é 

essencial para promover o estado fisiológico da cartilagem. Os seus componentes 

contribuem para as propriedades únicas da superfície articular, para a modulação da 

atividade dos condrócitos e para a nutrição da cartilagem (Bhattaram & 

Chandrasekharan, 2017).  

A MS é uma estrutura multifuncional constituída por duas camadas. A primeira 

camada é formada por dois tipos celulares: fibroblastos e macrófagos sinoviais. A 

segunda camada é uma camada subjacente de suporte, que contém tecido conjuntivo 

frouxo, com fibroblastos, uma rede rica de nervos simpáticos e sensoriais, e 

vasculatura sanguínea e linfática. A vasculatura sanguínea e linfática fornece oxigénio, 

nutrientes e drenagem imunológica. Existe ainda um espaço sub-intimal composto por 

tecido conjuntivo fibroso, vasos sanguíneos e com um baixo conteúdo de células 

imunes (Bhattaram & Chandrasekharan, 2017) (Figura 1). 
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1.1.1.1. Fibroblastos sinoviais   

 

Os fibroblastos sinoviais (FS) são o principal constituinte da membrana sinovial, 

ocupando 70-80% do espaço. Estes são essenciais para o normal funcionamento da 

membrana sinovial e são responsáveis por estabilizar a arquitetura tridimensional da 

membrana sinovial (Smith, 2011; Wilkinson, Pitsillides, Worrall, & Edwards, 1992). FS 

secretam ácido hialurónico e lubricina, componentes importantes na proteção e 

manutenção da integridade da cartilagem articular. Em conjunto, HA e lubricina, 

reduzem o atrito na superfície articular através da produção de lubrificantes (Edwards, 

1995). A interação dos fibroblastos sinoviais com a matriz extracelular (MEC) e entre 

si, ocorre através de diferentes moléculas como por exemplo: integrina α1β1 e α2β1 e 

caderina-11 (Agarwal & Brenner, 2006). 

 

 

• Em contacto direto com a cavidade 

sinovial; 

 

• Constituída por fibroblastos e macrófagos 

sinoviais; 

 

• Possui uma camada de suporte constituída 

por tecido frouxo; 

 

• Produz os componentes de LS; 

 

 Figura 1: Estrutura da membrana sinovial. A membrana sinovial está em contacto com a cavidade sinovial e é 

constituída por fibroblastos e macrófagos sinoviais, possui também uma camada de suporte constituída por tecido 

frouxo. A MS desempenha um papel importante na manutenção dos constituintes do LS uma vez que é responsável 

por produzir os seus constituintes. Retirada de Bhattaram and Chandrasekharan (2017). 
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1.1.1.2. Macrófagos sinoviais  

 

Os macrófagos são uma população heterogénea com um papel importante na 

manutenção da homeostasia e na resolução da inflamação nos tecidos (Davies, 

Jenkins, Allen, & Taylor, 2013). Os macrófagos têm um papel importante no sistema 

imune uma vez que são recrutados em resposta à imunidade inata e adaptativa 

(Mosser & Edwards, 2008). Em condições de homeostasia, os macrófagos 

apresentam baixos níveis de proliferação e estão constantemente a ser recrutados 

para o tecido onde contribuem para a manutenção da população de macrófagos 

residentes. Em condições de inflamação, os níveis de proliferação aumentam e os 

macrófagos são reprogramados, adquirindo um fenótipo inflamatório (Italiani & 

Boraschi, 2014).  

Na membrana sinovial, os macrófagos sinoviais são as células imunes residentes mais 

comuns e são residentes constitutivos. A função dos macrófagos sinoviais não é 

totalmente conhecida, mas é sugerido que estes se podem especializar na reciclagem 

dos componentes lubrificantes do LS e na remoção de detritos celulares e agentes 

patogénicos da articulação (Kennedy, Fearon, Veale, & Godson, 2011; Kurowska-

Stolarska & Alivernini, 2017; Smith, 2011). Os macrófagos sinoviais participam na 

manutenção da homeostasia, na estimulação da angiogénese, no recrutamento de 

leucócitos e linfócitos, na proliferação de fibroblastos e na secreção de proteases, 

podendo conduzir à destruição da articulação (Kennedy et al., 2011; Kurowska-

Stolarska & Alivernini, 2017).  

 

1.1.2. Cartilagem articular  

 

A cartilagem articular adulta é avascular, não possui tecido nervoso e tem uma 

capacidade limitada de auto-reparação (Oldershaw, 2012). A sua MEC é 

principalmente constituída por água (> 70%), mas também possui: colagénios 

(maioritariamente tipo II), proteoglicanos, ácido hialurónico e proteínas não-colágenias 

(Eyre, 1991; Murray, Smith, Henson, & Goodship, 2001; Oldershaw, 2012). A estrutura 

da cartilagem possui elementos colagénios e elementos não-colagénios. Nos 

elementos não-colagénios estão incluídos os proteoglicanos, glicosaminoglicanos 

(GAG) e glicoproteínas. Os proteoglicanos são constituídos por cadeias de GAGs, 
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Figura 2: Divisão da cartilagem articular em diferentes zonas. Na zona superficial as células são achatadas e 

estão dispostas paralelamente à superfície articular. Nas zonas transacional e radial os condrócitos têm uma forma 

redonda, a sua orientação é aleatória e por vezes são encontrados em pequenos grupos. Coloração safranin O, em 

cartilagem articular de bovino. 

ligados covalentemente a um núcleo proteico específico (Iozzo & Murdoch, 1996). Os 

proteoglicanos podem modelar a adesão, migração e proliferação celular (Schaefer & 

Schaefer, 2010). A manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos na cartilagem 

articular é da responsabilidade dos proteoglicanos (Buckwalter & Mankin, 1997). Os 

GAGs têm um papel importante na hidratação da matriz, uma vez que são constituídos 

por grupos de sulfatos e carboxilos, carregados negativamente. A carga negativa atrai 

moléculas carregadas positivamente como  iões inorgânicos (por exemplo sódio) e 

aumenta desta forma a osmolaridade da cartilagem articular  (Buckwalter & Mankin, 

1997; Iozzo & Schaefer, 2015).  

A cartilagem articular possui duas fases: uma fase fluída, constituída 

principalmente por água; e uma fase sólida, que é porosa e permeável. A cartilagem 

articular está organizada em quatro zonas diferentes: zona superficial, zona 

transacional, zona radial e zona calcificada (Sophia Fox, Bedi, & Rodeo, 2009) (Figura 

2). As diferentes zonas diferem quanto ao fenótipo dos condrócitos, densidade celular 

e estrutura da MEC. A quantidade de colagénios e proteoglicanos presentes nas 

diferentes zonas varia, os níveis de proteoglicanos são mais baixos na zona 

superficial, e aumentando nas zonas transacional e radial. Os níveis de colagénios são 

mais elevados na zona superficial, e decrescem na zona transacional e radial (Bhosale 

& Richardson, 2008).  
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Os condrócitos são as únicas células presentes na cartilagem articular, 

constituindo 2%-5% do volume da matriz. São células mesenquimais especializadas 

responsáveis por sintetizar e manter a estrutura matricial da cartilagem (F. Chen, 

Frenkel, & Di, 1999). Os condrócitos têm um papel importante na reparação dos danos 

na matriz (Carballo, Nakagawa, Sekiya, & Rodeo, 2017). Contudo, devido à sua 

limitada capacidade de reparação, a estrutura da cartilagem não é totalmente reparada 

após o dano (Mankin, 1982). 

 

1.2. Doenças da articulação  

 

As doenças das articulações designam-se de artropatia. A artropatia inclui um 

amplo espetro de doenças musculoesqueléticas, que podem ser divididas em dois 

grupos: artropatia inflamatória e artropatia não-inflamatória (Tabela 1).  

 

1.2.1. Artropatia inflamatória 

 

As artropatias inflamatórias incluem diversas doenças, como por exemplo: 

artrite reumatóide (AR), espondiloartrite (SpA) e artropatia de deposição cristalina 

(Casey, 2015). As artrites podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas 

ou ser doenças auto-imunes. A artrite pode ser dividida em reativa ou inflamatória 

(Mathew & Ravindran, 2014). A AR é o distúrbio autoimune mais comum nas doenças 

de articulação (Bartok & Firestein, 2010). As causas da doença não são claras, mas 

fatores genéticos e ambientais foram sugeridos como tendo um papel importante na 

iniciação e progressão da doença (Scott, Wolfe, & Huizinga, 2010). A destruição da 

articulação resulta de inflamação crónica, ativação de células imunes e estaminais; e 

da invasão da cartilagem e osso por parte das células sinoviais (Bartok & Firestein, 

2010; Müller-Ladner, Ospelt, Gay, Distler, & Pap, 2007). O tecido sinovial desta 

patologia caracteriza-se por ter uma estrutura em forma de pannus e pela hiperplasia. 

O pannus é formado devido à proliferação de tecido conjuntivo fibroso e medeia a 

destruição da cartilagem e do osso (Bottini & Firestein, 2013).  
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A SpA é um grupo heterogéneo de doenças inflamatórias que tem em comum 

características genéticas e clínicas. Neste grupo estão incluídas: artrite psoriática, 

artrite reativa, espondilite anquilosante e espondiloartrite indiferenciada (Garg, Van 

Den Bosch, & Deodhar, 2014; Rudwaleit et al., 2009). As principais características da 

SpA incluem: inflamação do esqueleto axial e artrite periférica, que é normalmente 

assimétrica (Garg et al., 2014). A artropatia em SpA não está apenas associada ao 

aparecimento de sinovite, mas também a inflamação na medula espinal, no ponto de 

inserção do ligamento e tendão. A sinovite nesta patologia parece ser uma 

anormalidade secundária (McGonagle, Gibbon, & Emery, 1998; Revell & Mayston, 

1982).  

A artropatia de deposição cristalina designa um conjunto de doenças onde 

existe deposição de uma variedade de cristais na articulação que podem causar uma 

resposta inflamatória na articulação. Dentro deste tipo de artropatia estão incluídas: 

gota, doença da deposição de pirofosfato de cálcio di-hidratado (CPPD) e doença de 

depósito de hidroxiapatita (HADD). A CPPD é a artropatia mais comum de deposição 

cristalina e apresenta calcificação das articulações e cristais no LS (Mccarty, Kohn, & 

Faires, 1962; Paparo et al., 2011; Žitňan & Sit'Aj, 1963).   

Várias doenças inflamatórias da articulação têm em comum uma mudança 

severa no comportamento das células residentes do sinóvio. Nestas doenças há um 

aumento da vascularização do sinóvio, hiperplasia e um infiltrado massivo de células T 

e B, células plasmocitárias e macrófagos (Bhattaram & Chandrasekharan, 2017). 

Nestas situações a estrutura da MS é alterada passando para uma estrutura em forma 

de pannus, que possui um elevado número de fibroblastos sinoviais e macrófagos 

(Harris Jr, 1990). Os fibroblastos sinoviais transformam-se de células protetivas para 

células destrutivas da articulação, com capacidade de escapar à apoptose, proliferar 

rapidamente e produzir fatores angiogénicos. Na MS cria-se um microambiente 

inflamatório, onde há a produção de colagenases, metaloproteinases de matriz (MMP) 

e produtos inflamatórios que destroem a matriz da cartilagem adjacente e o osso 

subcondral (Bottini & Firestein, 2013; Lefevre, Meier, Neumann, & Muller-Ladner, 

2015).  
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1.2.2. Artropatia não-inflamatória  

 

 A artropatia não-inflamatória é uma das principais manifestações em 

numerosos distúrbios genéticos (Ishimori, 2013).  A osteoartrite (OA) é um exemplo de 

artropatia não-inflamatória e é das doenças de articulação mais comuns do mundo 

(Cross et al., 2014). A OA afeta todos os tecidos da articulação, começando por uma 

perda de proteoglicanos da MEC, o que resulta na degradação da cartilagem. A 

degradação da cartilagem ocorre de forma progressiva podendo, em casos mais 

avançados da doença, expor o osso subcondral à superfície articular. Na articulação 

dos pacientes pode-se encontrar cistos, osteófitos, graus variados de inflamação 

sinovial e degeneração de ligamento. Diversos fatores contribuem para a OA como por 

exemplo genética, anteriores lesões nas articulações, género, obesidade e idade 

(Sandler & Dunkley, 2017). Embora a OA seja definida tradicionalmente como um 

artropatia não inflamatória, alguns estudos recentes defendem a possibilidade de esta 

possuir uma componente inflamatória (Dieppe & Lohmander, 2005; Rahmati, 

Mobasheri, & Mozafari, 2016). 

 

Tabela 1: Características das diferentes doenças da articulação.  

 Características Referências 

Artropatia 

inflamatória 

Artrite 

reumatoide  

Destrutiva 

Autoimune  

Sinóvio com estrutura em 

pannus  

Presença de sinovite  

(Tak & 

Bresnihan, 2000) 

(Korb-Pap, 

Bertrand, 

Sherwood, & 

Pap, 2016) 

Espondiloartrite 

Assimetria das articulações 

Artrite nas articulações 

periféricas  

Frequente dano ósseo 

Associadas ao antigénio 

leucocitário humano B27 (HLA-

B27) 

(Sieper, Braun, 

Dougados, & 

Baeten, 2015) 

(Sandler & 

Dunkley, 2017) 
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Artropatia de 

deposição 

cristalina 

Deposição de cristais na 

articulação  

Presença de erosão óssea  

Membrana sinovial hipertrófica  

Derrame articular  

(O'connor, 2013) 

(Perez-Ruiz, 

Dalbeth, & 

Bardin, 2015) 

Artropatia 

não-

inflamatória 

Osteoartrite   

Alterações na estrutura e 

composição da MEC 

Alterações na integridade da 

cartilagem 

Apoptose de condrócitos  

Redução do espaço articular  

(Goldring & 

Goldring, 2010) 

(Mort & 

Billington, 2001) 

(Xia et al., 2014) 

Hemocromatose  

Degradação da cartilagem  

Depósitos de ferro na 

cartilagem e membrana sinovial  

Ausência de células 

especializadas inflamatórias  

(Heiland et al., 

2009) 

 

 

1.3. Hemocromatose hereditária  

 

A hemocromatose hereditária (HH) é uma doença multissistémica 

caracterizada por sobrecarga de ferro nos órgãos parenquimatosos, como por 

exemplo fígado, pâncreas e coração (Porto et al., 2016), podendo causar dano 

oxidativo (J. Chen & Enns, 2012; Pietrangelo, 2010). 

 

1.3.1. Homeostasia do ferro 

 

O ferro é um elemento essencial para a sobrevivência e proliferação das 

células eucarióticas (Hentze, Muckenthaler, & Andrews, 2004). Inúmeras reações 

biológicas são dependentes de ferro, tais como a deteção e transporte de oxigénio, o 

metabolismo energético e a síntese de DNA. Porém, o ferro livre na forma reduzida 
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(Fe2+) pode desencadear  danos em proteínas, lípidos e ácidos nucleicos, por meio de 

reações do tipo Fenton (Papanikolaou & Pantopoulos, 2005).  Devido ao seu potencial 

tóxico, os organismos superiores desenvolveram sistemas de regulação do 

metabolismo do ferro muito rígidos. Estes mecanismos regulam os níveis de ferro 

intracelular e sistémico (Pantopoulos, Porwal, Tartakoff, & Devireddy, 2012).  

O ferro pode ser adquirido, nas células humanas, como ferro heme ou não-

heme. O ferro heme tem um importante contributo na nutrição, uma vez que é mais 

biodisponível. O ferro não-heme atravessa a membrana dos enterócitos através do 

divalent metal ion transporter 1 (DMT1), também designado de natural resistance-

associated macrophage protein 2 (Nramp2). Para ser transportado pelo DMT1, o ferro 

precisa de estar na forma reduzida, Fe2+. A redução do ferro é auxiliada pela 

ferrireductase duodenal cytochrome B (DCYTB), six-transmembrane epithelial antigen 

of the prostate (STEAP) e stromal cell-derived receptor 2 (SDR2) (Knutson, 2017) 

(Figura 3). O Zrt- and Irt-like protein 14 (ZIP14) e Zrt- and Irt-like protein 8 (ZIP8) são 

também, transportadores membranares de ferro. O ZIP14 e ZIP8 têm um papel 

importante na acumulação de ferro não ligado à transferrina (NTBI) nos tecidos 

(Jenkitkasemwong, Wang, Mackenzie, & Knutson, 2012).   

O Fe3+ no plasma circula ligado à transferrina (Tf). A Tf é uma abundante 

proteína plasmática, atua como um natural quelante de ferro e possui dois locais de 

ligação ao ferro (Ganz, 2013; Hentze et al., 2004). Para a internalização do ferro nas 

células a Tf interage com o recetor de transferrina tipo 1 (TfR1), à superfície das 

células (Cheng, Zak, Aisen, Harrison, & Walz, 2004). O TfR1 liga-se a cada 

subunidade da Tf e o complexo é internalizado num endossoma. O endossoma é 

acidificado por uma bomba de protões, desencadeando uma mudança conformacional 

na Tf e no TfR1, e o ferro dissocia-se da Tf. O Fe3+ é convertido em Fe2+ pela STEAP3 

e depois transportado para o citosol pelo DMT1 (Fleming et al., 1998). Tf e TfR1 são 

reciclados para a superfície celular e podem depois ser utilizados em novos ciclos 

(Papanikolaou & Pantopoulos, 2005) (Figura 3). A expressão do TfR1 é controlada 

pelo sistema regulatório iron-responsive element/iron regulatory protein (IRE/IRP). 

IRP1 e 2 são duas proteínas citoplasmáticas, com diferentes mecanismos pós-

translacionais em resposta aos níveis de ferro. Em condições de sobrecarga de ferro, 

os IRPs podem-se ligar aos RNA stem-loops da região não traduzida do IRE. Esta 

ligação controla a tradução do mRNA da ferritina e ferroportina (Fpn) e a estabilidade 

de mRNA do TfR1 (Pantopoulos, 2004). À superfície celular existe outro recetor de Tf, 

o recetor de transferrina tipo 2 (TfR2). O TfR2 tem menor afinidade para o ferro e a 
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Figura 3: Homeostasia intracelular do ferro. A absorção de ferro pelas células é mediada pelo TfR1 ou DMT1. Para 

a sua importação pelo DMT1 é necessária a redução do ferro, um processo que é auxiliado pela STEAP2, SDR2 e 

DCYTB. Na internalização do ferro ligado à Tf, esta liga-se ao TFR1 e o complexo é endocitado. No interior do 

endossoma o ferro é reduzido pela STEAP e é exportado para o citosol pela DMT1. Dentro das células, o ferro pode 

ser armazenado, exportado ou usado em processos como a síntese de DNA ou a síntese de heme. A exportação de 

ferro é mediada por Fpn e auxiliada por ceruloplasmina (Cp) e hephaestina (Hp). A exportação de ferro pode ser inibida 

pela hepcidina. Adaptado de Chifman, Laubenbacher, and Torti (2014) 

sua expressão encontra-se limitada a hepatócitos, eritrócitos e células da cripta 

duodenal (Hentze et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ferro, no interior das células, pode ser armazenado ou utilizado para fins 

metabólicos (Papanikolaou & Pantopoulos, 2005). O ferro intracelular pode ser 

armazenado de duas formas: ferritina ou labile iron pool (LIP). A ferritina é considerada 

uma molécula antioxidante, uma vez retira ferro das LIP intracelulares e excesso de 

LIP causa stress oxidativo (Arosio & Levi, 2002). 

A proteína high iron Fe (HFE) tem um papel muito importante na regulação do 

metabolismo do ferro a nível sistémico (Barton, Edwards, & Acton, 2015). Quando a 

saturação de Tf é baixa o HFE está permanentemente ligado ao TfR1 e existe um 

balanço competitivo entre o HFE e transferrina com ferro ligado (Tf-Fe). Em situações 

de sobrecarga de ferro, o complexo Tf-Fe compete com o HFE pela ligação ao TfR1. O 

HFE desliga-se do TfR1 e liga-se ao TfR2. O aumento do número de complexos HFE-

TfR2 desencadeia a via de sinalização mitogen-activated protein kinase / extracellular 

signal-regulated kinases (MAPK/ERK). A via de sinalização MAPK/ERK induz a sobre-
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Figura 4: Papel do HFE na regulação do metabolismo do ferro.  Quando os níveis de saturação da Tf são baixos, o 

HFE está ligado ao TfR1. O ferro é absorvido pelas células e o TfR2 é degradado. Em situações de elevada saturação 

da Tf há um aumento da competição entre Tf e HFE pela ligação a TfR1. O HFE dissocia-se de TfR1 e liga-se a TfR2. 

O aumento do número de complexos HFE-TfR2 ativa a via MAPK/ERK e há um aumento da regulação do gene HAMP, 

que codifica a hepcidina. O aumento nos níveis de hepcidina leva à degradação da ferroportina e a um aumento na 

retenção de ferro. Adaptado de Lawen and Lane (2013). 

expressão do gene HAMP, que codifica a hepcidina (Lawen & Lane, 2013). A 

hepcidina é uma proteína importante na regulação dos níveis de ferro. O aumento da 

produção de hepcidina leva à degradação da Fpn a única forma conhecida de exporte 

de ferro. Uma vez ligada à hepcidina, a ferroportina é internalizada e degradada, o que 

impede a exportação de ferro (Nemeth et al., 2004) (Figura 4).  

 

 

 

1.3.2. Genética da hemocromatose hereditária  

 

HH é uma doença genética que afeta 1:200 a 1:400 dos caucasianos com 

ascendência no norte da Europa (Whittington, 2002). Esta doença foi descrita pela 

primeira vez por Trousseau, como a tríade de diabetes, pigmentação bronzeada e 

cirrose hepática (Trousseau, 1865). A ligação entre os depósitos de ferro e as 

alterações observadas na doença foi descrita por Recklinghausen em 1889 (Cullen, 

Anderson, Ramm, Jazwinska, & Powell, 1999). 
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  A HH pode ser dividida em três grupos: hemocromatose relacionada com o 

HFE, hemocromatoses não-relacionadas com o HFE e doença da ferroportina (Porto 

et al., 2016). A forma mais comum e bem definida de HH é a variante genética ligada 

ao HFE, p.C282Y (Powell, Seckington, & Deugnier, 2016). A penetrância desta 

variante é baixa,75-80% dos indivíduos não desenvolvem a doença. Os sintomas da 

doença manifestam-se antes dos 30 anos nos homens, e nas mulheres depois da 

menopausa (Powell et al., 2016). A mutação p.C282Y impede o correto folding do 

domínio α3 do HFE, levando a que o HFE não complexe com a β-2-microglobulina e 

não seja expresso à superfície celular. O HFE fica retido no reticulo endoplasmático e 

é degradado (Feder et al., 1997; Waheed et al., 1997). As mutações H63D e S65C, 

pertencem também ao grupo da hemocromatose relacionada ao HFE (Pietrangelo, 

2006; Whittington, 2002).  

No grupo de hemocromatoses não-relacionadas com o HFE estão incluídas 

mutações nos genes que codificam a hemojuvelina (HJV), hepcidina (HAMP) e o 

recetor de transferrina 2 (TfR2) (Camaschella et al., 2000; Roetto et al., 2003). No 

terceiro grupo estão incluídas as mutações no gene que codifica a ferroportina, 

SLC40A1 (Mayr et al., 2010). Para além de uma forte componente genética, a HH 

também é influenciada por fatores ambientais como o sexo, consumo de álcool e 

perdas de sangue (Powell et al., 2016).  

 

1.3.3. Manifestações clínicas  

 

Os primeiros sintomas da HH são inespecíficos e incluem fraqueza, letargia e 

perda de peso. Os sintomas mais avançados também são inespecíficos e incluem 

pigmentação na pele, cirrose hepática, condrocalcinose, artrite e artropatia na 2º e 3º 

articulação metacarpofalângica da mão (Franchini, 2006). Os pacientes com HH 

apresentam alterações nos parâmetros bioquímicos, tais como aumento da saturação 

da transferrina (> 45-50%) e níveis elevados de ferritina no soro. O tratamento da HH 

consiste em flebotomias terapêuticas. As sessões iniciais de flebotomias são 

realizadas semanalmente e nestas são retirados 400-500ml de sangue, que contém 

aproximadamente 200 a 250 mg de ferro. Quando os níveis de ferritina no soro 

atingem valores baixos (<50 ng/ml), as flebotomias passam a ser realizadas a cada 2-

6 meses (Husar-Memmer, Stadlmayr, Datz, & Zwerina, 2014). As flebotomias 
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conseguem reverter a maioria dos sinais e sintomas da HH, contudo por razões 

desconhecidas o tratamento não tem efeito na artropatia e pode até levar a um 

agravamento da dor (Husar-Memmer et al., 2014).  

 

1.3.4. Artropatia da hemocromatose hereditária  

 

A artropatia afeta dois em cada três pacientes com HH, não responde às 

flebotomias e é irreversível (Askari et al., 1983; Carroll, Breidahl, Bulsara, & Olynyk, 

2011). A artropatia é a principal causa de morbilidade, incapacidade e redução da 

qualidade de vida nos pacientes com HH (Adams & Speechley, 1996). Os pacientes 

têm maioritariamente uma artropatia  não-inflamatória, sendo a inflamação reportada 

em ≤5 % dos casos (Schumacher, Straka, Krikker, & Dudley, 1988).  

A 2ª e 3ª metacarpofalângicas são as articulações mais frequentemente 

afetadas, mas outras articulações podem também ser afetadas (Husar-Memmer et al., 

2014). A articulação de pacientes com HH apresentam erosão marginal, sinovite, 

osteófitos, edema na modula óssea, depósitos de pirofosfato de cálcio, esclerose 

subcondral e/ou estreitamento do espaço sinovial (Atkins, McIvor, Smith, HAMILTON, 

& WILLIAMS, 1970; Dallos et al., 2010; Husar-Memmer et al., 2014; Jäger et al., 1997) 

(Figura 5).  
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Figura 5: Alterações encontradas na articulação de pacientes com HH. A artropatia em HH é caracterizada por 

degradação da cartilagem, osteófitos, condrocalcinose, esclerose subcondral e osteoporose. Adaptado de van Vulpen 

et al. (2015) e do manual online https://courses.lumenlearning.com/suny-ap1/chapter/synovial-joints/. 

 

Não se conhece a relação entre o excesso de ferro e o desenvolvimento da 

artropatia. Estudos realizados em doentes com HH mostram uma acumulação de ferro 

nos sinoviócitos e no tecido sinovial, na forma de hemossiderina. Estes depósitos de 

ferro foram encontrados principalmente na superfície da MS, mas também em 

macrófagos. As amostras com hemossiderina apresentam infiltração de neutrófilos 

(Heiland et al., 2010; Schumacher Jr, 1972; Walker, Dymock, Ansell, Hamilton, & 

Williams, 1972). A acumulação de macrófagos e neutrófilos, presente na articulação 

de doentes com HH, sugere que estes possam ter um papel crucial na produção de 

enzimas da matriz, que permitem a degradação da cartilagem e um rápido dano na 

articulação (Heiland et al., 2010). Na SM dos pacientes os números de células B e T 

estão diminuídos (Heiland et al., 2009). Os doentes com C282Y ou H63D possuem 

uma elevada concentração de ferritina no LS (Carroll, Sharma, Upadhyay, & Jazayeri, 

2010).  

https://courses.lumenlearning.com/suny-ap1/chapter/synovial-joints/
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A artropatia em HH mimetiza as características da artropatia da OA e da AR. A 

comparação entre a articulação de pacientes com HH e OA revela que pacientes com 

HH possuem proeminente infiltração de células imunes como macrófagos e 

neutrófilos, baixo grau de sinovite, uma reduzida hiperplasia das células da camada 

intimal e formação de microvilli, na maioria dos casos. Quando se compara a 

articulação de doentes com HH e AR, os primeiros não possuem células inflamatórias 

especializadas, como células T e B, na articulação (Heiland et al., 2009). À 

semelhança da HH, em pacientes com RA ocorrem também depósitos de ferro na 

membrana sinovial (Muirden & Senator, 1968). Apesar de as três doenças, AR, OA e 

HH, terem aspetos comuns, as diferenças sugerem uma fisiopatologia específica da 

HH.   

Apesar da constante procura por um “tratamento” para a artropatia em HH, por 

exemplo utilizando analgésicos ou fármacos anti-inflamatórios não-esteroides, os 

resultados continuam a ser insatisfatórios (Husar-Memmer et al., 2014).  

 

1.4. Modelos experimentais de doenças da articulação 

 

Os modelos de estudo são um recurso valioso e crucial para gerar novos 

conhecimentos e tratamentos. No estudo de várias doenças, a utilização de modelos 

de estudo constitui um importante fator para expandir o conhecimento. Os modelos de 

estudo podem ser in vivo, ex vivo ou in vitro.  

Os modelos animais, in vivo, são extremamente úteis para estudar fatores 

fisiológicos e metabólicos, mas são sistemas muito complexos. Os modelos in vitro 

permitem obter informação importante de uma forma mais simplificada (Pritzker, 

1994). Nas doenças da articulação, os modelos in vitro são importantes no estudo de 

mecanismos moleculares e das vias envolvidas na fisiologia e fisiopatologia da 

articulação. Estes modelos podem incluir sistemas simples, como a utilização de linhas 

celulares, cultura de células primárias ou tecidos ex vivo. Contudo, podem ser modelos 

mais complexos permitindo a interação entre os diferentes tipos celulares que 

constituem a articulação. A cartilagem é o elemento da articulação que possui um 

maior número de modelos de estudo, devido à sua importância na estrutura e 

composição da articulação (Thysen, Luyten, & Lories, 2015). No estudo da cartilagem 
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podem ser utilizados sistemas ex vivo, nos quais a cartilagem é recolhida de restos de 

organismos. Igualmente, a membrana sinovial pode ser estudada ex vivo com recurso 

a tecido recolhido de humanos ou animais, ou in vitro recorrendo a linhas celulares 

(e.g. SW982). 

No estudo da patologia da hemocromatose existem vários modelos genéticos 

que permitem estudar a função de um gene específico e a interação deste com os 

componentes do tecido. Zhou et al. (1998) produziram ratinhos deficientes em HFE 

para verificar o efeito deste gene no metabolismo do ferro. Mais recentemente, Duarte 

et al. (2017) demonstraram a que a supressão genética do Nrf2 conduz a uma 

aumento da fibrose hepática e a um aumento de eventos necro-inflamatórios num 

modelo animal de HFE-HH. Os estudos em modelos animais de HH focam-se 

principalmente no efeito do ferro em órgãos como fígado, pâncreas e coração. O papel 

que o ferro tem no desenvolvimento da artropatia em HH e os efeitos que as 

flebotomias têm na progressão da doença são ainda uma vertente pouco explorada. 

Camacho et al. (2016) estudou o papel do ferro e os mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento da OA num modelo animal de HH. Estes autores induziram OA 

cirurgicamente no murganho HFE-KO. Os animais apresentaram acumulação de ferro 

na membrana sinovial do joelho, mas não na cartilagem; e um aumento da expressão 

de MMP-3. A MMP-3 é uma metaloproteinase capaz de degradar vários componentes 

da MEC e com um papel na progressão de OA (Blom et al., 2007).  

Os estudos ex vivo em HH incluem a recolha de membrana sinovial (Heiland et 

al., 2010) ou líquido sinovial (Carroll et al., 2010) em pacientes. Heiland et al. (2009) 

compararam diversas características da membrana sinovial de doentes com HH com 

as características da AR e OA, para perceber quais as semelhanças e diferenças entre 

estas doenças. Porém, a recolha de tecidos dos pacientes é difícil, uma vez que o 

tecido é recolhido aquando da cirurgia para colocação de prótese e nesta altura a 

degradação da articulação está num estado avançado. 

 

1.5. Trabalho anterior do grupo  

 

Para colmatar a falta de modelos in vitro na artropatia da HH, o grupo de 

investigação no qual este trabalho foi desenvolvido propôs-se criar um modelo de 

articulação sinovial que permita estudar a interação entre os diferentes constituintes da 



 FCUP/ICBAS/i3S 
Otimização de um modelo in vitro para o estudo da 

patogénese da artropatia na hemocromatose hereditára  

35 
                                                                      

 

articulação na presença ou ausência de ferro. O modelo consiste numa tri-cultura em 

transwell que inclui um explante de cartilagem articular bovina no lado basal e uma 

cultura de células (sinoviócitos e macrófagos) em monocamada no lado apical. Numa 

fase inicial do projeto foi realizada uma monocultura de cartilagem para verificar os 

efeitos do ferro, até ao máximo de 9 dias em cultura. O grupo verificou que excesso de 

ferro induz a libertação de GAGs. O aumento de GAGs foi atribuído à ativação dos 

condrócitos, uma vez que quando os condrócitos foram inativados, por congelamento, 

a quantidade de GAGs libertados para o meio pela cartilagem tratada com citrato de 

ferro (sobrecarga de ferro) e citrato de sódio (controlo) é igual. Para entender se a 

presença de sinoviócitos influenciava a libertação de GAGs pela cartilagem, foi 

realizada uma co-cultura num sistema em transwell. Os resultados mostraram que a 

libertação de GAGs para o meio estava aumentada na co-cultura de cartilagem-

sinoviócitos (Anaísa Ferreira, comunicação pessoal). 
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2. Objetivos  

 

O presente estudo teve como objetivo otimizar um sistema in vitro para o 

estudo da patogénese da artropatia na HH, que permitisse entender o papel dos 

condrócitos e a interação entre sinoviócitos e macrófagos. No que diz respeito ao 

papel dos condrócitos, foram definidos dois objetivos específicos para este projeto: 1) 

explorar os efeitos da exposição prolongada da cartilagem articular bovina ao ferro na 

viabilidade dos condrócitos e na integridade da MEC; e 2) testar a reversibilidade dos 

efeitos acima referidos através da remoção gradual de ferro do meio de cultura. No 

que diz respeito aos componentes da membrana sinovial, este projeto teve como 

objetivo: 3) testar pela primeira vez o efeito da sobrecarga de ferro em co-culturas de 

sinoviócitos e de macrófagos derivados do sangue periférico. 
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3. Material e métodos  

 

3.1. Culturas celulares  

 

Todos os meios de cultura foram pré-aquecidos a 37ºC, em banho-maria. Os 

procedimentos foram realizados em condições de esterilidade numa câmara de nível 

de segurança II. 

 

3.1.1. Sinoviócitos humanos 

 

Para testar os efeitos do ferro em sinoviócitos foi utilizada uma linha celular 

humana de sinoviócitos, SW982 (ATCC). A linha celular foi cultivada em frascos de 

cultura de 75cm2 (Falcon), usando meio de cultura completo, Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium (DMEM) + GlutaMAX (Gibco), suplementado com soro bovino fetal 

(FBS) (Gibco) inativado por calor, 1% (v/v) penicilina-estreptomicina (PLS) e 1% (v/v)  

anfotericina B (amphB) (Sigma-Aldrich), numa estufa humidificada (Forma Scientific) a 

37ºC com 5% de CO2. Para destacar as células, o meio de cultura foi aspirado, as 

células foram lavadas com PBS (solução salina tamponada com fosfato) e foi 

adicionada tripsina-EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid) (Gibco). O frasco foi 

incubado a 37ºC, por três minutos. O destacamento das células foi confirmado com 

recurso a um microscópio invertido (Leica) e a tripsina foi inibida pela adição de meio. 

As células em suspensão foram contadas com azul de tripano (MCB Manufacturing 

Chemists) numa câmara de Neubauer.  

A densidade celular foi determinada como o número de células contadas, 

multiplicado pelo fator de diluição (FD), o volume da suspensão celular e a constante 

de 10 000, como descrito na seguinte fórmula:  

Densidade celular =  Nº de células × FD × Volume × 10.000 
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3.1.2. Monócitos humanos  

 

Os monócitos foram isolados a partir de buffy coats de dadores de sangue 

saudáveis, obtidos do hospital de Hospital São João. Os dadores assinaram um 

consentimento, autorizando o uso do sangue para fins científicos. Os monócitos foram 

isolados usando RosetteSep Human Monocyte Enrichment Cocktail (STEMCELL), 

para uma seleção negativa da população de monócitos. O conteúdo dos buffy coats foi 

recolhido e centrifugado a 1200g por 20 minutos à temperatura ambiente (RT). O anel 

de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foi recolhido e foi adicionado 

ao RosetteSep. A mistura foi incubada num agitador horizontal (Invitrogen) por 20 

minutos e depois foi diluída em PBS/2% (v/v) FBS (Gibco) numa proporção de 1:1. O 

Ficoll-Histopaque 1077 (Sigma) foi adicionado à mistura e esta foi centrifugada a 

1200g por 20 minutes à RT. O anel de interface foi recolhido e centrifugado com PBS/ 

2% (v/v) FBS a 100g por 17 minutos, três vezes. No final as células foram 

ressuspensas em meio e contadas com azul de tripano. A densidade celular foi 

determinada, como anteriormente referido. 

 

3.1.3. Cartilagem articular bovina 

 

Os explantes de cartilagem de bovino foram recolhidos da articulação 

interfalângica proximal num matadouro local (Carnes Landeiro, Nine), em condições 

de esterilidade. Os explantes foram retirados da região do metacarpo com recurso a 

uma caneta de biópsia de 4 mm (Kruuse) e a um bisturi.  

 

3.2. Condições de Cultura  

 

3.2.1. Co-cultura sinoviócitos-macrófagos  

 

Na co-cultura de sinoviócitos-macrófagos as células foram incubadas numa 

proporção de 1:2, respetivamente. O número de células incubadas variou entre 
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experiências, tal como se encontra especificado na legenda de cada figura. As células 

foram incubadas numa placa de 24 poços com uma lamela de vidro (14 mm) (Thermo 

Fisher Scientific) no fundo. As monoculturas de sinoviócitos, macrófagos e a co-cultura 

foram realizadas em triplicado. Na co-cultura, os sinoviócitos foram incubados 24 

horas antes da adição dos monócitos. Para facilitar a diferenciação dos monócitos em 

macrófagos utilizou-se 50 ng/ml de macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) 

(Immuno Tools). O M-CSF foi adicionado às monoculturas e à co-cultura. Após 4 dias 

de incubação, o meio foi totalmente recolhido e adicionado meio fresco suplementado 

com os diferentes tratamentos.  

Para avaliar a resposta das células à sobrecarga de ferro, o meio foi 

suplementado com 50µM de citrato de ferro (Fisher Scientific Company) ou 50µM de 

citrato de sódio (Fisher Scientific Company) (controlo). Para verificar se a resposta ao 

ferro era temporária ou permanente, cultivou-se as células 6 dias com 50µM de citrato 

de ferro seguido de 3 dias com 50µM de citrato de sódio.  

O meio das células foi recolhido e renovado a cada três dias durante um 

período de 9 dias.  

 

3.2.2. Cultura de cartilagem 

 

Depois de recolhidos, os explantes de cartilagem foram pesados e três 

explantes foram colocados por poço, numa placa de 24 poços. A cultura foi realizada 

em triplicado. Os explantes de cartilagem foram incubados em DMEM + GlutaMAX, 

suplementado com 10 % (v/v) FBS inativado pelo calor, 1% (v/v) PLS e 1% (v/v)  

amphB, numa estufa humidificada a 37ºC com 5% de CO2. Ao fim de 24 horas, o meio 

foi recolhido e substituído por meio fresco suplementado com 50µM de citrato de ferro 

ou 50µM de citrato de sódio em diferentes combinações, especificadas 

posteriormente. O meio foi recolhido a cada três dias e no final da cultura, a cartilagem 

foi novamente pesada.  
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3.3. Quantificação de glicosaminoglicanos (GAGs)  

 

Na quantificação dos GAGs libertados para o meio pela cartilagem foi utilizado 

o ensaio de dimethylene blue-binding adaptado de De Ceuninck, Sabatini, and 

Pastoureau (2004). O reagente 1,9-Dimethylmethylene Blue (DMB) foi preparado 

usando DMB (Sigma-Aldrich) e uma solução de 0,04M NaCl e 0,04M glicina. Para 

preparar a curva padrão foi utilizado sulfato de condroitina (Sigma), de acordo com as 

indicações do fornecedor, com a exceção da utilização de meio para diluir o sulfato de 

condroitina. A curva padrão gerada tinha as seguintes concentrações: 125 µg/ml; 100 

µg/ml; 75 µg/ml; 50 µg/ml; 25 µg/ml e 12,5 µg/ml. As amostras foram pipetadas numa 

placa de 96 poços (Sarstedt) e o reagente de DMB foi adicionado a cada poço. O 

regente de DMB é um corante catiónico que se liga especificamente aos GAGs. A 

absorbância foi medida a 530nm e 590nm num leitor de placas (BioTek) e os dados 

foram obtidos usando o programa Gene5 (BioTek). 

 

3.4. Níveis de hidroxiprolina  

 

Para a quantificação dos níveis de hidroxiprolina no meio utilizou-se o 

Hydroxyproline Assay Kit (Sigma-Aldrich). As amostras foram concentradas num 

speedvac (Savant) durante toda a noite e depois ressuspensas em água ultrapura. Às 

amostras foi adicionado 12M de ácido clorídrico (HCl) (Sigma) e posteriormente estas 

foram colocadas num forno (Binder) a 120ºC por 3 horas. Depois de removidas do 

forno, as amostras foram arrefecidas e centrifugadas a 13 000g por 10 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para uma placa de 96 poços e evaporado durante 1 hora 

num forno a 60ºC. Às amostras foi adicionada a mistura de cloramina T/ tampão de 

oxidação e o reagente 4-(Dimethylamino)benzaldehyde) (DMAB), de acordo com as 

instruções do fabricante. A absorbância foi medida a 560nm usando um leitor de 

placas e os resultados recuperados usando o programa Gene5. 
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3.5. Zimografia  

 

A atividade das MMP foi medida usando um ensaio de zimografia. Na 

preparação do gel foi utilizado 1% (w/v) gelatina (Sigma), 30% (w/v) acrilamida (Bio-

Rad), 1,5M Tris (trisaminometano) (Sigma-Aldrich), 0,5 M Tris, 10% (w/v) SDS (dodecil 

sulfato de sódio) (Fisher Bioreagents), 10% (w/v) APS (persulfato de amoníaco) 

(Sigma) e temed (tetrametiletilenodiamina) (Sigma).  

A concentração de proteína no sobrenadante da cultura foi quantificada usando 

o protein quantification kit (BioRad), de acordo com as indicações do fabricante. A 

curva padrão foi realizada usando albumina de soro bovino (BSA) (Sigma) nas 

seguintes concentrações: 1,52 µg/ml; 1 µg/ml; 0,7 µg/ml; e 0,2 µg/ml. A absorbância 

foi medida a 750nm usando um leitor de placas e os dados recuperados com recurso 

ao programa Gene5.  

As amostras foram diluídas com PBS estéril para obter uma quantidade final de 

proteína de 16 µg. Às amostras foi adicionado um tampão constituído por 10% (w/v) 

SDS, 4% (w/v) sucrose (Sigma), 2% (w/v) azul de bromofenol (Sigma) e 0,25M Tris. As 

amostras foram carregadas no gel e corridas durante 4 horas a 80V. O gel foi lavado 

com 2% (v/v) Triton X-100 (Sigma) e depois incubado com MMP substrate buffer numa 

agitadora orbital (IKA), durante aproximadamente 17 horas, a 37ºC e 50 rotações por 

minuto. O MMP substrate buffer foi preparado utilizando 0,05M Tris, 10mM cloreto de 

cálcio (CaCl2) (Emsure) e 3mM azida de sódio (NaN3) (Sigma). O gel foi corado com 

0,5% (w/v) Coomassie blue R250 (Thermo Scientific), 40% (v/v) metanol (Merck) e 

10% (v/v) ácido acético (Merck). O gel foi digitalizado num densitómetro GS800 

(BioRad) e as bandas quantificadas com o programa Image J 1.51j8 

(https://imagej.nih.gov/ij/). 

 

3.6. Histologia  

 

As amostras de cartilagem foram fixadas em 10% (v/v) formalina (Bio-optical), 

processadas e embebidas em parafina. Os blocos de parafina foram cortados em 

secções de 3 ou 4 μm. Na desparafinização, as amostras foram passadas por uma 

sequência de xileno (Fisher Scientific) (duas vezes), 100%, 95%, 75% ((v/v) de etanol 

https://imagej.nih.gov/ij/
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e água. Este procedimento foi realizado no Serviço de Histologia e Microscópia 

Eletrónica (HEMS) do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S). 

 

3.6.1. Coloração de Perls  

 

Para detetar o ferro presente na cartilagem foi utilizado o método de ácido 

ferrocianeto. A solução de Perls foi preparada usando 2% (w/v) ferrocianeto de 

potássio (The Science Company) e 2% (v/v) HCl. As lâminas foram incubadas por 30 

minutos na solução de Perls e depois lavadas com água. Na marcação dos núcleos e 

da MEC foi utilizada uma solução nuclear fast red (Sigma) por 10 minutos. As células 

foram rapidamente desidratadas através da passagem por uma sequência de 80%, 

90%, 100% (v/v) de etanol e xileno (duas vezes), durante 10 minutos cada. As lâminas 

foram montadas usando DPX (Merck). Os resultados foram analisados com recurso a 

um microscópio invertido. 

 

3.6.2. Coloração de tricrômico de masson  

 

Este procedimento foi realizado pelo serviço HEMS do i3S. 

 

3.7. Ensaio de deoxynucleotidyltransferase-mediated 

dUTP nick end labeling (TUNEL) 

 

Após a desparafinização, as amostras foram lavadas com PBS durante 5 minutos 

e incubadas com Proteinase K (Ambion) a 60º C, durante 30 minutos. No controlo 

positivo, a amostra foi incubada com uma mistura de turbo DNase e turbo DNase 

buffer do kit turbo DNA-free (Ambion) por 10 minutos à RT. As amostras e o controlo 

positivo foram incubadas de acordo com as indicações do fornecedor do in situ cell 

death dection kit, fluorescein (Roche). O controlo negativo foi incubado apenas com a 

solução de marcação. As lâminas foram incubadas durante 1 hora a 37 °C e depois 

lavadas com PBS, 3 vezes durante 5 minutos cada. Para marcar o DNA, as amostras 
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foram incubadas durante 15 minutos em 4',6-Diamidino-2-Phenylindole (DAPI) 

(Sigma). As lâminas foram montadas com vectashield (Vector Labs) e seladas com 

verniz. Os resultados foram avaliados usando um microscópio de fluorescência (Axio 

Observer Z1 microscope, Carl Zeiss) e o programa Axio Vision 4.8. A % de células 

TUNEL-positivas foi calculado como a percentagem de células coradas positivamente 

sobre o número total de células. 

% de células TUNEL positivas =
Nº celulas TUNEL positivas

Nº total de celulas 
× 100  

 

3.8. Ensaio de viabilidade celular  

 

A viabilidade dos condrócitos foi estudada usando o live-dead assay. Os 

explantes de cartilagem tratados com citrato de sódio durante 9 ou 27 dias foram 

cortados em pequenos pedaços, lavados com PBS estéril e corados com calceína AM/ 

homodímero de etídio-1 utilizando o Live-dead assay kit (Invitrogen). A calceína foi 

utilizada para marcar as células vivas, uma vez que tem a capacidade de permear a 

membrana plasmática das células viáveis, sendo depois clivada por esterases 

intracelulares, o que origina fluorescência verde. Para marcar as células mortas foi 

utilizado o homodímero de brometo de etídio-1, que tem a capacidade de penetrar nas 

células com membranas danificadas e produzir fluorescência vermelha, por meio da 

ligação aos ácidos nucleicos fragmentados. As seções de cartilagem foram 

imediatamente examinadas com recurso a um microscópio invertido de fluorescência 

(Nikon Eclipse E400) usando um filtro FITC/Texas Red. 

 

3.9. Extração de RNA  

 

O RNA foi extraído usando o reagente NZYol (NZYTech) de acordo com as 

indicações do fabricante. A quantidade de RNA extraído foi quantificada num 

Nanodrop ND-1000 V3.5.2 (Nanodrop Spectrophotometer). Para evitar a 

contaminação da amostra com DNA genómico foi utilizado o TURBO DNA-Free kit 

(Ambion), de acordo com as instruções do fornecedor. O cDNA foi sintetizado 

utilizando 1,125 µg de RNA e recorrendo ao NZY First-Strand cDNA Synthesis Kit 
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(NZYTech), de acordo com as indicações do fornecedor. O cDNA foi diluído em água 

nuclease-free (Sigma), numa proporção de 1:1.  

 

3.10. Real-time reverse-transcription (RT)-PCR 

 

Real-time RT-PCR foi realizado com recurso a um termociclador CFX384 (Bio-

Rad). Foram usados o SYBR Green Master Mix (Bio-Rad) e 1µg de cDNA num volume 

de reação de 20 µl. O protocolo consistiu numa desnaturação a 95ºC por 3:30 minutos 

seguida de 40 ciclos de 20 segundos a 95ºC, 30 segundos a 59ºC e 30 segundos a 

72ºC. A sequência de primers está listada na Tabela 1. Os resultados foram 

analisados utilizando o programa CFX Manager 3.1 (Bio-Rad). A quantidade de cada 

transcrito foi normalizada em relação à quantidade de um controlo endógeno, 

gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH) (deltaCt).  

 

Tabela 2: Lista de primers utilizados para analisar a expressão génica. 

 

3.11. Microscopia de transmissão eletrónica  

Os explantes de cartilagem foram cortados em pequenos pedaços e fixados 

com 2,5% (v/v) glutaraldeído e paraformaldeído em 0,1M cacodilato de sódio. De 

seguida os explantes foram entregues ao Serviço HEMS do i3S que preparou os 

cortes ultra-finos (50nm). Estes foram contrastados com acetato de uranilo e citrato de 

chumbo e visualizados num microscópio de transmissão eletrónico JEOL JEM 1400. 

 

 

Gene Forward Reverse 

GAPDH AGCCACATCGCTCAGACAC GCCCAATACGACCAAATCC 

IL-1β AGCTCGCCAGTGAAATGATG

GCT 

TCCAGAGGGCAGAGGTCCAGGT 

Ferritina CTGGAGCTCTACGCCTCCTA TCTCAGCATGTTCCCTCTCC 

IL-6 AGTGAGGAACAAGCCAGAGC GTCAGGGGTGGTTATTGCAT 
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3.12. Ensaio de ferrozina  

 

O ferro em macrófagos, sinoviócitos e na co-cultura foi quantificado utilizando o 

ensaio de ferrozina, adaptado de Riemer, Hoepken, Czerwinska, Robinson, and 

Dringen (2004). As células foram cultivadas numa placa de 24 poços. No fim da 

cultura, as células foram lavadas duas vezes com PBS e congeladas. Para a lise 

celular as células foram incubadas em 50mM hidróxido de sódio (NaOH) (Panreac) 

durante 2 horas num agitador com atmosfera humidificada. Ao lisado celular foi 

adicionado 10mM de HCl e o reagente de libertação de ferro, preparado usando 1,4 M 

HCl e 4,5% (w/v) permanganato de potássio (KMnO4) (Sigma-Aldrich). A mistura foi 

incubada durante 2 horas a 60°C num forno. A curva padrão foi preparada usando 

cloreto de ferro (FeCl3) (Sigma-Aldrich) nas seguintes concentrações 300 µM, 200 µM, 

100 µM, 30 µM, 10 µM, 3 µM e 0 µM. À curva padrão foram adicionados 10mM HCl, 

50mM NaOH, o reagente de libertação de ferro e reagente de deteção. Na preparação 

do reagente de deteção utilizou-se 6,5mM ferrozina (Sigma-Aldrich), 6,5mM 

neocuproina (Sigma), 2,5M acetato de amoníaco (Fluka) e 1M ácido ascórbico 

(Sigma). Às amostras foi adicionado reagente de deteção por 30 minutos. As amostras 

foram transferidas para uma placa de 96 poços e a absorbância medida a 550nm num 

leitor de placas. A quantidade de ferro foi normalizada, através da quantificação do 

teor de proteína. A quantificação da proteína foi realizada como referido em 3.6.  

 

3.13. Análise estatística  

 

Os dados apresentados ao longo do trabalho representam a média ± desvio 

padrão de experiências independentes. A análise estatística foi realizada com recurso 

ao programa GraphPad Prism6 versão 6.01. 
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4. Resultados 

 

4.1. Incubação in vitro de cartilagem articular bovina 

com ferro  

 

4.1.1. Efeitos de uma exposição prolongada ao ferro 

 

Anteriormente, o grupo cultivou explantes de cartilagem articular bovina na 

presença 50μM citrato de ferro (sobrecarga de ferro) ou 50μM de citrato de sódio 

(controlo) por um período máximo de 9 dias. Foram observados sinais modestos, 

ainda que significativos, de que o ferro tem um efeito prejudicial na cartilagem. Para 

avaliar os efeitos do ferro a longo prazo, a cartilagem foi cultivada in vitro com 50μM 

de citrato de ferro ou citrato de sódio por um período máximo de 27 dias. Tal como 

anteriormente, o meio foi recolhido a cada 3 dias e substituído por meio fresco 

suplementado com citrato de ferro ou citrato de sódio. 

Inicialmente, a viabilidade dos condrócitos foi avaliada através do ensaio live-

dead, com recurso a microscopia confocal, ao fim de 9 e 27 dias de cultura na 

presença de citrato de sódio. Os resultados segurem que a cultura de cartilagem por 

um longo período de tempo não afetou a viabilidade dos condrócitos (Figura 6).  

 

Figura 6: O tempo de cultura não afeta a viabilidade dos condrócitos. Os explantes de cartilagem articular bovina 

foram incubados em meio suplementado com citrato de sódio. Ao dia 9 ou 27, as células foram marcadas com 

calceina-AM/ homodímero de etídio e visualizadas usando um microscópio de fluorescência. No ensaio live-dead as 
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células vivas estão marcadas a verde e células mortas estão marcadas a vermelho. Imagem representativa de 3 

experiências independentes.   

 

Em pacientes com HH foi descrita a presença de depósitos de ferro na 

cartilagem (Schumacher Jr, 1972). Para verificar se no modelo in vitro os condrócitos 

acumulam ferro, recorreu-se à coloração de Perls. Nesta coloração a solução ácida de 

ferrocianeto marca os depósitos de hemossiderina ou ferritina presentes nas células. 

Tal como seria de esperar, não foram encontrados depósitos de ferro na cartilagem 

tratada com citrato de sódio durante 9 ou 27 dias. Na cartilagem tratada durante 9 dias 

com citrato de ferro, foi observada uma acumulação de ferro nos condrócitos da zona 

superficial da cartilagem. Na cartilagem tratada durante 27 dias com citrato de ferro a 

acumulação de ferro nos condrócitos foi ainda mais evidente e os depósitos foram 

encontrados nas três zonas da cartilagem (Figura 7).   

 

Figura 7: A incubação prolongada com citrato de ferro leva ao aparecimento de depósitos de ferro nos 

condrócitos. Coloração de Perls mostrando a acumulação de ferro na cartilagem tratada durante 9 ou 27 dias com 

citrato de ferro.  A vermelho (coloração nuclear fast red) estão marcados os núcleos e MEC, e a azul os depósitos de 

ferro. Imagem representativa de 3 experiências independentes. Objetiva: 10×; Barra =100µm 
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De seguida, foi avaliado o efeito do citrato de ferro na viabilidade dos 

condrócitos ao fim de 27 dias de cultura pelo ensaio de TUNEL. Foi observada um 

aumento da morte celular em condições de sobrecarga de ferro quando comparando 

com a incubação da cartilagem na presença de citrato de sódio (Figura 8). 
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Figura 8: Exposição prolongada ao ferro afeta a viabilidade celular. A) Ensaio de TUNEL mostrando a viabilidade 

dos condrócitos ao dia 27 em cartilagem tratada com citrato de sódio ou citrato de ferro. As células foram marcadas 

com TUNEL e DAPI (células vivas marcadas a azul e células mortas marcadas a verde) e visualizadas num 

microscópio de fluorescência. Objetiva:10X B) Representação gráfica da % de células TUNEL-positivas obtida através 
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da quantificação do número de células marcadas com TUNEL sobre o número total de células. Os dados representam 

média ± desvio padrão de 3 experiências independentes. Teste t - *, p < 0,05. 

Os resultados anteriores mostram que a incubação de explantes de cartilagem 

com citrato de ferro leva ao aparecimento de depósitos de ferro nos condrócitos, que 

está associado ao aumento da morte celular. De seguida, foram avaliados parâmetros 

relacionados com a integridade da MEC. A libertação de GAGs para o meio é um 

indicador dos primeiros estágios de degradação da cartilagem. Para avaliar a 

quantidade de GAGs no meio, foi utilizado um ensaio colorimétrico, no qual o reagente 

DMB se liga especificamente aos GAGs presentes no sobrenadante da cultura de 

cartilagem. A quantidade de GAGs libertados foi normalizada para o peso da 

cartilagem (Figura suplementar 1). Aos dias 6, 12 e 15 foi observado um aumento 

significativo da libertação de GAGs para o meio pela cartilagem tratada com citrato de 

ferro quando comparado com a cartilagem tratada com citrato de sódio (Figura 9 A).  

Entre os indicadores de um grau mais avançado de degradação da cartilagem 

está a libertação de colagénios para o meio de cultura. Para avaliar a quantidade de 

colagénios no meio foi medida a concentração de hidroxiprolina. A hidroxiprolina é o 

maior componente dos colagénios e a sua quantificação pode ser usada como um 

indicador de colagénios. Não foi, porém, encontrada nenhuma alteração na 

concentração de hidroxiprolina no meio devida ao tratamento (Figura 9 B).  
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Figura 9: A sobrecarga de ferro desencadeia um estágio inicial da degradação da cartilagem. A) Quantidade de 

GAGs libertados para o meio ao longo dos 27 dias pela cartilagem tratada com citrato de sódio ou citrato de ferro foi 

quantificada usando um ensaio de DMB. B) Níveis de hidroxiprolina nos sobrenadantes da cartilagem cultivada ao 

longo de 27 dias e tratada com citrato de sódio ou citrato de ferro foram quantificados utilizando um ensaio 

colorimétrico de hidroxiprolina. Os dados representam média ± desvio padrão de 3 experiências independentes. Two-

way ANOVA - *, p < 0,05; **, p < 0,01; n.s.- não significativo. 
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Vários estudos têm vindo a relacionar a degradação da cartilagem com um 

aumento da expressão e atividade de MMPs. As MMP são enzimas com capacidade 

para degradar vários constituintes da MEC. A atividade da MMP-9 e MMP-2, duas 

enzimas que degradam colagénios, foi quantificada com recurso a um ensaio de 

zimografia. Num ensaio de zimografia as amostras são corridas num gel de acrilamida-

gelatina, que separa as enzimas de acordo com o peso molecular. A atividade é 

quantificada de acordo com a área digerida pelas enzimas e o ensaio permite detetar a 

forma ativa (MMP) e inativa da enzima (pro-MMP) (Figura 10). Neste estudo, não 

foram encontradas variações estatisticamente significativas na atividade da MMP-9 e 

da MMP-2 ao longo do tempo de cultura. Porém, foi registada uma tendência para 

uma diminuição da atividade da MMP-9 entre os 3 e os 12 dias de incubação com 

citrato de ferro.  
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Figura 10: A atividade da MMP-9 e da MMP-2 não se alterou significativamente ao longo da cultura. A) A 

atividade da MMP-9 e da MMP-2 foi quantificada utilizando um ensaio de zimografia. No cálculo da atividade das 

MMPs dividiu-se a área digerida da amostra cultivada com citrato de ferro pela área digerida da amostra cultivada com 
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citrato de sódio. Na representação gráfica os valores de MMP-2 correspondem à soma da atividade da MMP-2 e da 

pro-MMP-2. B) Ensaio de zimografia mostrando a atividade da pro-MMP-9, pro-MMP-2 e MMP-2 em sobrenadantes de 

culturas de cartilagem. Pro-MMP-9 e pro-MMP-2 correspondem às formas inativas de MMP-9 e MMP-2, 

respetivamente. MMP-2 corresponde à forma ativa da enzima. Os dados representam média ± desvio padrão de 3 

experiências independentes. n.s.- não significativo. 

 

4.1.2. Efeito de trocas parciais do meio de cultura  

 

Nos trabalhos anteriores, realizados no grupo, o meio era totalmente recolhido 

a cada três dias. A hipótese de que a troca total de meio poderia levar a um atraso nos 

efeitos do ferro foi colocada. A recolha total do meio conduz à remoção de todos os 

sinais e produtos de degradação enviados para o meio e consequentemente a cada 

troca de meio as células têm de enviar novos sinais para o meio. Uma troca parcial de 

meio permite que o sinal seja mantido ao longo de toda a cultura apesar de estar 

diluído.   

Para testar esta hipótese, foram preparadas novas culturas de cartilagem tratadas com 

50μM citrato de sódio ou 50μM citrato de ferro. A experiência teve a duração de 18 

dias e os meios foram trocados total ou parcialmente (60%) a cada 3 dias. De acordo 

com a nossa hipótese, a troca parcial do meio de cultura está associada a uma maior 

libertação de GAGs (Figura 11). 
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Figura 11: A troca parcial do meio leva a um aumento da libertação de GAGs para o meio. Os explantes de 

cartilagem foram tratados com citrato de sódio ou citrato de ferro durante 18 dias, com trocas totais (100%) ou parciais 
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(60%) do meio de cultura. A libertação de GAGs para o meio foi quantificada usando um ensaio de DMB. Os dados 

representam média ± desvio padrão de 3 experiências independentes. Two-way ANOVA - *** p <0,001; **** p <0,0001 

entre GAGs libertados por cartilagens tratadas com citrato de ferro nas quais o meio foi trocado total vs. parcialmente. 

Por outro lado, a troca parcial de meio não teve efeito significativo sobre a 

atividade da MMP-9 e da MMP-2 ao longo dos 18 dias, apesar de existir uma 

tendência para o aumento da atividade de MMP-9 no meio trocado parcialmente 

(Figura 12).  
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Figura 12: A troca parcial do meio não influencia a atividade da MMP-9 e da MMP-2. A) Os explantes de 

cartilagem foram tratados com citrato de sódio ou citrato de ferro durante 18 dias, com trocas totais (100%) ou parciais 

(60%) do meio de cultura. A atividade das MMPs foi quantificada através de um ensaio de zimografia. No cálculo da 

atividade das MMPs dividiu-se a área digerida pela amostra cultivada em citrato de ferro pela área digerida da amostra 

cultivada em sódio citrato. Na representação gráfica os valores de MMP-2 correspondem à soma da atividade da MMP-

2 e da pro-MMP-2. B) Ensaio de zimografia mostrando a atividade da pro-MMP-9, pro-MMP-2 e MMP-2 em 

sobrenadantes de culturas de cartilagem. Pro-MMP-9 e pro-MMP-2 correspondem às formas inativas de MMP-9 e 

MMP-2, respetivamente. MMP-2 corresponde à forma ativa da enzima. Os dados representam média ± desvio padrão 

de 3 experiências independentes.  Two-way ANOVA : n.s.- não significativo. 
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4.1.3. Reversibilidade do efeito deletério do ferro na cartilagem 

 

Depois de reunir evidência de que o ferro é capaz de desencadear os estágios 

iniciais da degradação da cartilagem, procurou-se investigar se o dano causado pelo 

ferro na cartilagem é permanente ou reversível. Com este objetivo, foram realizadas 

experiências nas quais a cartilagem foi tratada durante 18 dias com 50μM citrato de 

sódio ou 50μM citrato de ferro, ou alternativamente durante 9 dias com 50μM citrato de 

ferro seguido de 9 dias com 50μM citrato de sódio. Nestes tratamentos foi realizada 

uma troca de 60% de meio a cada 3 dias, uma vez que essa condição corresponde a 

uma maior libertação de GAGs, tal como definido acima.  

A acumulação de ferro nos condrócitos foi verificada com recurso à coloração 

de Perls. As cartilagens tratadas 9 dias com citrato de ferro seguido de 9 dias com 

citrato de sódio e as cartilagens tratadas 18 dias com citrato de ferro apresentaram 

depósitos de ferro nos condrócitos. Curiosamente, com este protocolo experimental, a 

acumulação de ferro está presente nas 3 zonas da cartilagem, quer na cartilagem 

tratada 9 dias com citrato de ferro seguidos de 9 dias com citrato de sódio quer na 

cartilagem tratada 18 dias com citrato de ferro (Figura 13). 

 

Figura 13: A cartilagem tratada 18 dias com citrato de ferro e a cartilagem tratada 9 dias com citrato de ferro 

seguido de 9 dias com citrato de sódio apresentam acumulação de ferro em todas as zonas. A vermelho 
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(coloração nuclear fast red) estão marcados os núcleos e MEC, e a azul os depósitos de ferro (coloração de Perls). 

Imagem representativa de 3 experiências independentes. Objetiva: 10×; Barra =100µm 

Foi também avaliada a morte dos condrócitos na cartilagem tratada com citrato 

de sódio, citrato de ferro e citrato de ferro seguido de citrato de sódio, com recurso a 

um ensaio de TUNEL. Os resultados demonstraram que os tratamentos com citrato de 

ferro e com citrato de ferro seguido de citrato de sódio levam a um aumento 

significativo da morte dos condrócitos. A retirada de ferro ao dia 9 não tem qualquer 

efeito na viabilidade dos condrócitos quando comparado com o tratamento de 18 dias 

em ferro citrato, o que sugere que ao dia 9 a viabilidade dos condrócitos já se 

encontrava irreversivelmente comprometida (Figura 14). 
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Figura 14: A remoção do ferro a partir dos 9 dias em cultura não leva a uma diminuição da morte dos 

condrócitos. A) Ensaio de TUNEL mostrando a viabilidade dos condrócitos ao dia 18 em cartilagem tratada com 

citrato de sódio, citrato de ferro ou citrato de ferro seguido de citrato de sódio. As células foram marcadas com TUNEL 

e DAPI (células vivas marcadas a azul e células mortas marcadas a verde) e visualizadas num microscópio de 

fluorescência. Objectiva:10X B) Representação gráfica da % de células TUNEL-positivas, obtida através da 

quantificação das células marcadas com TUNEL sobre o número total de células. Os dados representam média ± 

desvio padrão de 3 experiências independentes. One-way ANOVA -  *, p < 0,05; **, p < 0,01; 

 

A morfologia dos condrócitos foi também avaliada com recurso a microscopia 

eletrónica de transmissão (MET). A morfologia dos condrócitos foi avaliada em 

cartilagem tratada durante 9 dias com citrato de sódio ou citrato de ferro, por 

comparação com a morfologia dos condrócitos da cartilagem fresca, para verificar se o 

tempo de cultura era um fator importante. Na cartilagem fresca (Figura 15 A-B), foram 

observados condrócitos com processos citoplasmáticos abundantes, núcleo intacto e 

reticulo endoplasmático (RE) abundante e bem organizado. Na cartilagem tratada com 

citrato de sódio por 9 dias (Figura 15 C-D) os condrócitos apresentavam uma 

ultraestrutura aparentemente normal, semelhante à cartilagem fresca, apesar de uma 

aparente diminuição dos processos citoplasmáticos, o que poderá ser um indício de 

que o tempo de cultura afeta os condrócitos. Na cartilagem tratada com citrato de ferro 

por 9 dias (Figura 15 E-F) a ultraestrutura dos condrócitos encontrava-se alterada. Os 

condrócitos apresentam perda de material citoplasmático, perda dos processos 

citoplasmáticos, desorganização e dilatação do RE (Figura 15 G). Foram também 
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detetadas lacunas de condrócitos preenchidas com restos celulares que se supõe 

serem o resultado da morte celular (Figura 15 H). 

 

Figura 15: A sobrecarga de ferro altera a ultraestrutura dos condrócitos. MET evidenciando as alterações na 

ultraestrutura dos condrócitos em cartilagem fresca (A-B), ou tratada durante 9 dias com citrato de sódio (C-D) ou com 

citrato de ferro (E-H). Na cartilagem tratada com citrato de ferro foi detetada dilatação de RE (G), bem como a 

existência de lacunas com restos celulares provenientes da morte de condrócitos (H). As amostras foram contrastadas 
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com acetato de uranilo e citrato de chumbo. Imagens representativas de um ensaio preliminar. Barra= 1µm, 

ampliação=15 000×  

 

A libertação de GAGs para o meio foi também avaliada neste modelo com 

trocas parciais de meio de cultura a cada 3 dias, e em que o meio com citrato de ferro 

foi substituído por meio com citrato de sódio a partir do dia 9. A quantidade de sGAG 

libertados foi normalizada para o peso da cartilagem (Figura suplementar 2). De 

acordo com os resultados anteriores (Figura 11), verificou-se um aumento da 

quantidade de GAGs no meio na cartilagem tratada com citrato de ferro aos 3, 6 e 9 

dias de cultura. Entre o dia 9 e o dia 12, a cartilagem tratada com o citrato de ferro 

seguido de citrato de sódio continua a libertar mais GAGs para o meio do que a 

cartilagem tratada com citrato de sódio. Só a partir do dia 15 é que quantidade de 

GAGs libertada por esta cartilagem para o meio diminui para níveis semelhantes aos 

observados em cartilagens controlo (Figura 16).  
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Figura 16: O efeito da remoção gradual de ferro na libertação dos GAGs só é notado a partir do 15º dia de 

cultura. A libertação de GAGs para o meio pela cartilagem tratada com citrato de sódio, citrato de ferro ou citrato de 

ferro seguido de citrato de sódio foi quantificada usando um ensaio de DMB. Os dados representam média ± desvio 

padrão de 3 experiências independentes. Two- way ANOVA-  * p <0,5; ** p <0,01; **** p <0,0001- entre cartilagem 

tratada com citrato de sódio e citrato de ferro; ### p <0,001; #### p <0,0001- entre cartilagem tratada com citrato de 

sódio e tratada com citrato de ferro seguido de citrato de sódio. $<0,5- entre cartilagem tratada com citrato de ferro e 

tratada com citrato de ferro seguido de citrato de sódio. 

A atividade da MMP-9 e da MMP-2 no meio de cultura foi avaliada ao longo dos 

18 dias de cultura. Como seria de esperar, a atividade da MMP-9 foi idêntica no 
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sobrenadante de culturas tratadas com citrato de ferro e culturas tratadas com citrato 

de ferro seguido de citrato de sódio até ao dia 9. Nos dias 12, 15 e 18, porém, a 

remoção do ferro causou um aumento dramático da atividade da MMP-9. A atividade 

da MMP-2, por outro lado, permaneceu inalterada na cartilagem tratada com citrato de 

ferro e na cartilagem tratada com citrato de ferro seguido de citrato de sódio, ao longo 

dos 18 dias de cultura (Figura 17). 

 

 

 

 

 

Figura 17: A remoção de ferro causa um aumento na atividade de MMP-9. A) A atividade da MMP-9 e MMP-2 foi 

quantificada utilizando um ensaio de zimografia. No cálculo da atividade das MMPs dividiu-se a área digerida da 

amostra cultivada em citrato de ferro ou citrato de ferro seguido por citrato de sódio pela área digerida da amostra 

cultivada com citrato de sódio. Na representação gráfica os valores de MMP-2 correspondem à soma da atividade da 

MMP-2 e da pro-MMP-2. B) Ensaio de zimografia mostrando a atividade da pro-MMP-9, pro-MMP-2 e MMP-2 em 

sobrenadantes de cultura de cartilagem em citrato de ferro, durante 18 dias, e 9 dias citrato de ferro seguido de 9 dias 

citrato de sódio. Pro-MMP-9 e pro-MMP-2 correspondem à forma inativa da MMP-9 e MMP-2, respetivamente. MMP-2 

corresponde à forma ativa da enzima. Os dados representam média ± desvio padrão de 3 experiências independentes. 

** p <0,01; ; *** p <0,001 **** p <0,0001; n.s.- não significativo. 

 

O aumento da atividade da MMP-9 é um indicador da degradação de 

colagénios, por este motivo foi realizada uma coloração de tricrômico de masson para 
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verificar se a cartilagem tratada com citrato de ferro seguido de citrato de sódio 

apresentava uma diminuição do conteúdo de colagénios. Embora a análise seja 

meramente qualitativa, as imagens sugerem uma diminuição da coloração em 

cartilagens tratada com citrato de ferro e em cartilagens tratadas com citrato de ferro 

seguido de citrato de sódio, o que seria consistente com uma diminuição no conteúdo 

de colagénios de ambas (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Sobrecarga de ferro leva a uma diminuição dos conteúdos de colagénio em cartilagem tratada com 

citrato de ferro ou citrato de ferro seguido de citrato de sódio. Coloração de tricrômico de masson em cartilagens 

tratadas com citrato de sódio (A-B), citrato de ferro (C-D) ou citrato de ferro seguido de citrato de sódio (E-F), por 18 
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dias. A coloração de tricrômico marca os colagénios de azul. Imagem representativa de três experiências 

independentes. Objetiva: 10X, Barra: 200µm. 

 

4.2. Efeitos do ferro numa co-cultura de sinoviócitos e 

macrófagos humanos 

 

A co-cultura sinoviócitos-macrófagos foi estabelecida utilizando uma linha 

celular de sinoviócitos humanos (SW982) e macrófagos derivados de monócitos do 

sangue periférico humano. Os sinoviócitos foram plaqueados ao dia -5 da cultura. No 

dia -4, os monócitos foram isolados de buffy coats de dadores aparentemente 

saudáveis e adicionou-se M-CSF, que promove a diferenciação de monócitos em 

macrófagos e diminui a apoptose dos monócitos (Jones & Ricardo, 2013). No dia 0 os 

monócitos já estavam diferenciados em macrófagos e, à semelhança do que foi 

efetuado com as culturas de cartilagem, avaliou-se qual o efeito da remoção do ferro 

do meio de cultura nas células que compõem o sinóvio. As células foram cultivadas 

durante 9 dias com 50μM citrato de sódio ou 50μM citrato de ferro, ou 6 dias com 

50μM citrato de ferro seguido de 3 dias em 50μM citrato de sódio.  

A capacidade das células para importarem e armazenarem ferro foi medida 

com recurso a um ensaio colorimétrico baseado na ferrozina. Neste ensaio, as células 

foram lisadas com uma solução de KMnO4, deixando o ferro acessível à ferrozina, que 

com este forma um complexo, permitindo quantificar os níveis de ferro intracelular. Em 

condições basais, os macrófagos apresentaram níveis de ferro intracelular 

substancialmente mais elevados do que os sinoviócitos (Figura 19). O ferro intracelular 

dos macrófagos aumentou significativamente em resposta ao tratamento com citrato 

de ferro, enquanto que nos sinoviócitos foi observada uma tendência para o aumento 

do ferro intracelular que, contudo, não foi estatisticamente significativo. Curiosamente, 

os níveis de ferro intracelular da co-cultura foram baixos, semelhantes aos observados 

em sinoviócitos não tratados. A retirada de ferro nos últimos 3 dias da cultura conduz a 

uma diminuição significativa dos níveis de ferro intracelular em macrófagos, que, no 

entanto, continuam superiores ao controlo. 
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Figura 19: Retirada de ferro leva a uma diminuição dos níveis intercelulares de ferro em macrófagos. A 

quantidade de ferro intracelular em sinoviócitos (SW982), co-cultura: sinoviócitos-macrófagos (SW982+M0) e 

macrófagos (Mo) foi quantificada através de um ensaio de ferrozina.  O número de células inicialmente incubadas 

foram 66700 sinoviócitos, 133000 macrófagos e a co-cultura foi incubada numa proporção de 1:2, respetivamente. A 

células foram cultivadas em citrato de sódio ou em citrato de ferro, durante 9 dias, ou 6 dias em citrato de ferro seguido 

de 3 dias em citrato de sódio. Os dados representam média ± desvio padrão de cinco experiências independentes. 

Two-way ANOVA- *, p < 0,05; **** p <0,0001. 

Para avaliar a capacidade das células da MS de armazenar ferro foram 

medidos os níveis de expressão de ferritina, uma forma de armazenamento de ferro. 

Neste ensaio o RNA das células foi extraído ao fim de 9 dias de cultura e a expressão 

foi posteriormente avaliada com recurso a um ensaio de real time RT-PCR (Figura 20). 

Os níveis de ferritina na co-cultura não apresentam alterações significativas. Na 

monocultura de sinoviócitos e macrófagos verifica-se uma tendência para um aumento 

da expressão de ferritina, contudo este não é estatisticamente significativo. Os dados 

obtidos no ensaio de real time RT-PCR refletem a mesma tendência obtida no ensaio 

de ferrozina (Figura 19). 
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Figura 20: Sobrecarga de ferro não teve um efeito significativo nos níveis de expressão da ferritina nos 

sinoviócitos, macrófagos ou na co-cultura. A expressão de ferritina em sinoviócitos (SW982), co-cultura: 

sinoviócitos-macrófagos (SW982+M0) e macrófagos (Mo) foi quantificada através de um real time RT-PCR.  O número 

de células inicialmente incubadas foram 10000 sinoviócitos, 20000 macrófagos e a co-cultura foi incubada numa 

proporção de 1:2, respetivamente. A células foram cultivadas em citrato de sódio ou citrato de ferro e, ao dia 9, o RNA 

foi extraído. Os dados representam média ± desvio padrão de pelo menos 2 experiências independentes. 

 

A atividade de MMP-9 e MMP-2 foi avaliada em culturas tratadas com citrato de 

ferro por 9 dias e em culturas tratadas durante 6 dias com citrato de ferro e 3 dias com 

citrato de sódio. Nos sinoviócitos existe um aumento de atividade da MMP-9 ao dia 9, 

quando comparado com os dias 0,3 e 6 (Figura 21). Este aumento está presente nos 

sinoviócitos tratados com citrato de ferro e nos tratados com citrato de ferro seguido de 

citrato de sódio. Nos macrófagos tratados com citrato de ferro houve a registar um 

aumento da atividade da MMP-9 ao dia 9, quando comparado com o dia 6. A atividade 

da MMP-9 diminui aos dias 6 e 9, quando comparado como dia 0, nos macrófagos 

tratados com citrato de ferro seguido de citrato de sódio. Registou-se ainda um 

aumento da MMP-2 ao dia 9 quando comparado com o dia 6. Na co-cultura não foram 

registadas quaisquer diferenças na atividade das MMPs. A remoção de ferro na 

monocultura de macrófagos é responsável por uma diminuição significativa da 

atividade da MMP-9. Nos sinoviócitos o aumento da atividade da MMP-9 registado não 

é afetado pela remoção do ferro nos últimos dias de cultura. 
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Figura 21: A remoção do ferro causa uma diminuição da atividade da MMP-9 em macrófagos, mas não em 

sinoviócitos. A) O número de células inicialmente plaqueadas foi: 66700 sinoviócitos, 133000 macrófagos e uma 

proporção de 1:2 na co-cultura. A atividade da MMP-9 e da MMP-2 foi quantificada utilizando um ensaio de zimografia. 

No cálculo da atividade das MMPs dividiu-se a área digerida pela amostra cultivada em citrato de ferro ou citrato de 

ferro seguido de citrato de sódio pela área digerida pela amostra cultivada em citrato de sódio. Na representação 

gráfica, os valores de MMP-2 correspondem à soma da atividade da MMP-2 e da pro-MMP-2.  B) Ensaio de zimografia 

mostrando a atividade da pro-MMP-9, pro-MMP-2 e MMP-2 em sobrenadantes de cultura de macrófagos ao dia 9. Pro-

MMP-9 e pro-MMP-2 correspondem às formas inativas de MMP-9 e MMP-2, respetivamente. MMP-2 corresponde à 

forma ativa da enzima. Os dados representam média ± desvio padrão de 3 experiências independentes. Two- way 

ANOVA: a- p < 0,05 entre dia 0 e 9 no tratamento com citrato de ferro; b- p < 0,01 entre dia 3 e 9 no tratamento com 

citrato de ferro; c- p < 0,01 entre dia 6 e 9 no tratamento com citrato de ferro; d- p < 0,01 entre dia 0 e 9 no tratamento 

com citrato de ferro seguido por citrato de sódio; e- p < 0,01 entre dia 3 e 9 no tratamento com citrato de ferro seguido 

por citrato de sódio; f- p < 0,01 entre dia 6 e 9 no tratamento com citrato de ferro seguido por citrato de sódio; g- p < 

0,05 entre dia 6 e 9 no tratamento com citrato de ferro;  h- p < 0,01 entre dia 0 e 6 no tratamento com citrato de ferro 

seguido por citrato de sódio; i- p < 0,01 entre dia 0 e 9 no tratamento com citrato de ferro seguido por citrato de sódio; j- 

p < 0,05 entre dia 6 e 9 no tratamento com citrato de ferro; *** p <0,001.  

 

Para avaliar se a sobrecarga de ferro conduz a uma variação dos níveis de 

expressão de citocinas pelas células da MS, foi extraído RNA das células cultivadas 

durante 9 dias com 50μM citrato de sódio ou 50μM citrato de ferro.  

A expressão de IL-1β, uma citocina pró-inflamatória, está diminuída na co-

cultura (Figura 22). Na monocultura de sinoviócitos e macrófagos, não foram 

encontradas variações estatisticamente significativas nos níveis de expressão de IL-

1β. Porém, regista-se uma tendência para um aumento da expressão de IL-1β nos 

macrófagos.  
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Figura 22: A sobrecarga de ferro leva a uma diminuição dos níveis de expressão de IL-1β, na co-cultura. O 

número de células inicialmente plaqueadas foi: 10000 sinoviócitos, 20000 macrófagos e uma proporção de 1:2 na co-

cultura. A células foram cultivadas em citrato de sódio ou em citrato de ferro, ao dia 9 o RNA foi extraído. A expressão 
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de IL-1β foi quantificada através de um real time RT-PCR.  Os dados representam média ± desvio padrão de pelo 

menos 2 experiências independentes. 

 

Os níveis de expressão da IL-6 também foram avaliados nas células da MS. Os 

resultados mostram que a sobrecarga de ferro não leva a uma variação 

estatisticamente significativa na expressão de IL-6 (Figura 23). Nos macrofagos existe 

uma tendência para o aumento da expressão de IL-6.   
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Figura 23: A sobrecarga de ferro não conduz a alterações estatisticamente significativas da expressão de IL-6 

nas células da MS. O número de células inicialmente plaqueadas foi: 10000 sinoviócitos, 20000 macrófagos e uma 

proporção de 1:2 na co-cultura. A células foram cultivadas em citrato de sódio ou em citrato de ferro e, ao dia 9, o RNA 

foi extraído. A expressão de IL-6 foi quantificada através de um real time RT-PCR.  Os dados representam média ± 

desvio padrão de pelo menos 2 experiências independentes. 

 

 

  

 

 

 

 



 FCUP/ICBAS/i3S 
Otimização de um modelo in vitro para o estudo da 

patogénese da artropatia na hemocromatose hereditára  

66 
                                                                      

 

5. Discussão 

 

O objetivo final do projeto no qual esta tese se insere, consiste na otimização de 

um modelo in vitro que reproduza a fisiopatologia da artropatia da hemocromatose 

hereditária (HH). O modelo final proposto será o de uma tri-cultura de cartilagem, 

sinoviócitos e macrófagos, sujeita a uma sobrecarga de ferro. Para se chegar ao 

modelo final, no entanto, é fundamental otimizar uma série de passos tentando 

compreender a resposta dos diferentes componentes do modelo à sobrecarga de 

ferro. Nesta tese foram abordados especificamente dois aspetos importantes: 1) por 

um lado a otimização da cultura de cartilagem e quais os efeitos do ferro e sua 

reversibilidade em cultura prolongada e 2) por outro lado avaliar o efeito do ferro nos 

componentes da membrana sinovial, nomeadamente nos sinoviócitos e nos 

macrófagos. 

 

5.1. Incubação in vitro de cartilagem articular bovina 

com ferro 

A degradação da cartilagem é uma das características da artropatia da HH. A 

forma como a sobrecarga de ferro, verificada em pacientes com HH, influencia a 

degradação da cartilagem continua por esclarecer. Este trabalho fornece novas 

informações sobre o efeito de ferro nos condrócitos e MEC, e sobre a reversibilidade 

do efeito do ferro.   

Para estimular a sobrecarga de ferro foi utilizado citrato de ferro, uma forma de 

NTBI. A escolha do citrato de ferro deve-se ao facto de esta ser a forma predominante 

de NTBI encontrada no plasma de indivíduos com sobrecarga de ferro, como os 

pacientes com HH (Grootveld et al., 1989). A exposição prolongada da cartilagem 

articular bovina ao citrato de ferro permitiu confirmar o efeito do ferro na libertação de 

GAGs pela cartilagem. Neste trabalho, foram explorados outros efeitos do ferro na 

cartilagem tais como a alteração da viabilidade dos condrócitos e a degradação dos 

colagénios na MEC.  

Tal como foram detetados depósitos de ferro na cartilagem de pacientes com 

HH (Schumacher Jr, 1972), também no modelo in vitro utilizado neste trabalho foi 
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encontrada acumulação de ferro (Figura 7). Essa acumulação de ferro na cultura da 

cartilagem articular bovina em condições de sobrecarga de ferro foi observada nos 

condrócitos. Apesar de ser bem conhecido o mecanismo pelo o qual o ferro é 

importado por células como os enterócitos, ainda é pouco conhecido o mecanismo de 

importação de ferro em outras células de mamíferos.  Nos condrócitos de pacientes 

com OA foi detetada a expressão de ZIP8, uma proteína transmembranar que importa 

ferro, zinco, cádmio e magnésio (L. He et al., 2006; Song et al., 2013).  Kim et al. 

(2014) verificaram que a sobrexpressão de ZIP8 em condrócitos conduz ao influxo de 

Zn2+, Cd2+, Fe2+ e Mg2+, variando o transporte destes iões metálicos de acordo com o 

microambiente celular. Estes dados permitem especular que o importe de ferro 

verificado na cartilagem pode ser mediado pela ZIP8, contudo seriam necessários 

outros estudos para confirmar ou refutar esta hipótese. Nos primeiros dias de cultura, 

os condrócitos da zona superficial são os únicos que apresentam acumulação de ferro. 

Em condições de exposição prolongada ao ferro a cartilagem apresenta acumulação 

de ferro nas 3 zonas (Figura 7). As zonas da cartilagem apresentam diferenças na 

densidade celular, níveis de proteoglicanos e organização das fibrilhas de colagénio 

(Bhosale & Richardson, 2008). O metabolismo dos condrócitos e a expressão génica, 

também diferem consideravelmente nas três zonas (Grogan et al., 2013). Estudos em 

cartilagem de pacientes com OA mostram que aproximadamente 40% dos genes são 

expressos de forma diferente nas três zonas de cartilagem. As diferenças de 

expressão génica estão também presentes em indivíduos saudáveis (Fukui et al., 

2008).  A STEAP 4, responsável por reduzir Fe3+ em Fe2+, está sobre-regulada na 

zona superficial da cartilagem quando comparado com a zona transacional (2,4×- zona 

superficial vs zona transacional) e zona radial (6,7× -zona superficial vs zona 

transacional) (Grogan et al., 2013). As diferenças na expressão génica, 

nomeadamente da STEAP 4 podem explicar o fato de os condrócitos da zona 

superficial serem os primeiros a acumularem ferro e só em períodos mais tardios, de 

27 dias, existirem depósitos de ferro por toda a cartilagem.  

O armazenamento de ferro verificado nos condrócitos pode ser responsável 

pela morte celular (Figura 8). O ferro tem um importante papel na produção de ROS  

(Panasyuk, Frati, Ribault, & Mitrovic, 1994; Rathakrishnan, Tiku, Raghavan, & Tiku, 

1992; Saura et al., 1993). O aumento da produção de ROS é apontado como um fator 

importante na disfunção dos condrócitos e da degradação da cartilagem articular (YE 

Henrotin, Bruckner, & Pujol, 2003; Yves Henrotin, Kurz, & Aigner, 2005; Tiku, Gupta, & 

Deshmukh, 1999). Em várias patologias o ferro e a produção de ROS estão 



 FCUP/ICBAS/i3S 
Otimização de um modelo in vitro para o estudo da 

patogénese da artropatia na hemocromatose hereditára  

68 
                                                                      

 

identificados como importantes iniciador e mediador da morte celular (Dixon & 

Stockwell, 2014). A cartilagem de pacientes com OA apresenta um aumento no dano 

no DNA induzido por ROS, comparada com cartilagem normal (Ertürk, Altay, Selek, & 

Koçyiğit, 2012). Nestes pacientes a apoptose dos condrócitos é responsável pela 

degradação da cartilagem e o processo é acelerado pelo stress oxidativo (Altindag et 

al., 2007). Na cartilagem deste estudo não foi apurada a forma de morte celular. 

A degradação da cartilagem está também associada a um aumento da 

atividade de sistemas proteolíticos (Caterson, Flannery, Hughes, & Little, 2000). Os 

condrócitos têm a capacidade de sintetizar e secretar proteínas que clivam colagénios 

e proteoglicanos, como as MMPs (Carballo et al., 2017). A libertação de GAGs para o 

meio é um indicador da degradação de proteoglicanos. A exposição prolongada de 

cartilagem articular bovina ao ferro permitiu confirmar os resultados obtidos 

anteriormente sobre a libertação de GAGs. Verificou-se ainda que a libertação de 

GAGs se prolonga até ao décimo quinto dia de cultura (Figura 9). Os GAGs devido à 

sua carga negativa são responsáveis por atrair água para a matriz e a sua presença 

na estrutura da cartilagem é essencial para fornecer à cartilagem articular as 

propriedades biomecânicas necessárias para uma elevada resistência à compressão e 

tensão (Buckwalter & Mankin, 1997; Iozzo & Schaefer, 2015). A presença de GAGs no 

LS é um indicador da degradação da cartilagem. Em pacientes com OA está descrito 

um aumento da quantidade de GAGs no LS (Kulkarni et al., 2016). O aumento da 

libertação de GAGs provocado pela sobrecarga de ferro sugere que o ferro tem a 

capacidade de desencadear os primeiros estágios da degradação da cartilagem. 

Numa fase mais tardia da degradação da cartilagem, a libertação e degradação de 

colagénio está aumentada, um processo no qual as MMPs têm um papel importante. 

As MMPs têm a capacidade de digerir colagénios da MEC e a sua atividade 

descontrolada contribui para a patogénese de diversas doenças associadas a 

destruição de tecidos como as artrites e cancro (Holmbeck et al., 1999; Shay, Lynch, & 

Fingleton, 2015; Van Doren, 2015). O papel das MMPs no início e na progressão da 

degradação da cartilagem foi apontado em diversos estudos (Ohta et al., 1998; 

Shlopov, Gumanovskaya, & Hasty, 2000). A MMP-9 é expressa pelos macrófagos, 

fibroblastos sinoviais  e condrócitos na articulação (Ahrens, Koch, Pope, 

Stein‐Picarella, & Niedbala, 1996; Unemori, Hibbs, & Amento, 1991). A sua expressão 

é induzida por citocinas inflamatórias tais como fatores de necrose tumoral alfa (TNF-

α) e interleucina (IL-1) (Borden & Heller, 1997; C. He, 1996). A MMP-2 é 

constitutivamente expressa em várias células e a está envolvida na remodelação do 
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tecido e na angiogénese (Page-McCaw, Ewald, & Werb, 2007; Sang, 1998). A 

atividade da MMP-9 e MMP-2 no meio de cultura da cartilagem tratada com citrato de 

ferro não apresenta variações estatisticamente significativas (Figura 10). Contudo 

verifica-se uma tendência para uma diminuição da atividade de MMP-9 do dia 3 ao 12. 

Esta tendência para uma diminuição da atividade de MMP-9 pode ser um indicador da 

produção de tissue inhibitor of metalloproteases (TIMPs). Os TIMPs são capazes de 

inibir a atividade das MMPs e a sua produção é essencial para manter um balanço 

entre a deposição e degradação da MEC (Gomez, Alonso, Yoshiji, & Thorgeirsson, 

1997). Seriam necessários estudos posteriores para confirmar esta hipótese. As 

variações na atividade de MMP-9 mostram que na cartilagem cultivada in vitro há 

produção e atividade de MMPs e sugerem que a cartilagem poderá ter a capacidade 

de inibir os efeitos provocados pela sobrecarga de ferro através da produção de 

TIMPs. 

No decorrer deste trabalho foi realizada uma otimização do sistema de recolha 

de meio com o objetivo de encontrar a forma mais eficiente para demonstrar o efeito 

do ferro na cultura (Figura 11). A troca parcial de meio potenciou a libertação de GAGs 

e levou a uma tendência para o aumento da atividade da MMP-9 (Figura 12). Os 

resultados obtidos podem ser resultado da manutenção dos sinais enviados para o 

meio pela cartilagem e dos produtos de degradação.  

Em pacientes com HH, está descrito que depois do tratamento com recurso a 

flebotomias e apesar de os níveis de ferro já estarem em valores normais, os sintomas 

da artropatia não são revertidos (Askari et al., 1983; Carroll et al., 2011) e por vezes 

podem ser agravados (Brissot P, Porto G, dados não publicados). O facto de a 

depleção sistémica de ferro não ajudar ao alívio dos sintomas, nem retardar ou 

reverter a deterioração progressiva da articulação permitem supor que o ferro possa 

estar retido em tecidos articulares e não estar disponível para remoção pelas 

flebotomias.  

No sistema in vitro apresentado, quando se estudou a reversibilidade do efeito 

do ferro, verificou-se que a cartilagem tratada com citrato de ferro seguido de citrato de 

sódio, apresenta acumulação de ferro nas três zonas da cartilagem, tal como acontece 

na cartilagem tratada com citrato de ferro por 18 dias (Figura 13). A análise qualitativa 

realizada permite sugerir que a retirada gradual de ferro não leva à exportação do ferro 

acumulado ou o tempo de cultura não é suficiente para que ocorra a exportação do 

ferro. Contudo, foi possivel verificar que a morte dos condrócitos se manteve apesar 
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da remoção do ferro, mostrando que a viabilidade dos condrócitos está 

irreversivelmente comprometida ao dia 9 (Figura 14). A avaliação da morfologia dos 

condrócitos cultivados em situações de sobrecarga de ferro por 9 dias revela perda de 

material citoplasmático, perda de processos citoplasmáticos, dilatação do RE e 

presença de detritos celulares (Figura 15). Apesar de não se ter averiguado a forma de 

morte celular presente na cartilagem, a avaliação da morfologia dos condrócitos 

sugere que esta possa ocorrer por uma forma de apoptose não clássica. Esta forma 

alternativa de morte celular em condrócitos foi descrita em vários estudos onde ocorre 

um aumento e expansão do reticulo endoplasmático, frequentes vacúolos autofágicos 

e excreção de material celular para o espaço extracelular (Roach, Aigner, & Kouri, 

2004). Kourí-Flores, Abbud-Lozoya, and Roja-Morales (2002) induziram OA em 

ratinhos e demonstraram que ao fim de cinco dias os condrócitos apresentam RE com 

cisternas dilatadas. Na avaliação da cartilagem destes ratinhos foram também 

encontrados detritos celulares semelhantes aos encontrados na cartilagem deste 

estudo (Figura 15 H). Seriam necessários outros testes para verificar se realmente 

estamos perante uma forma de apoptose não clássica ou de outro tipo de morte 

celular. 

É conhecida uma relação entre a morte dos condrócitos e alterações na matriz, 

contudo ainda não se sabe se a morte dos condrócitos é a causa ou o resultado das 

alterações na matriz. A avaliação da libertação de GAGs para o meio mostra que após 

a retirada do ferro há um aumento dos GAGs libertados pela cartilagem tratada com 

citrato de ferro seguido de citrato de sódio (Figura 16). Este aumento poderá indicar 

que a retirada de ferro leva a um agravamento da degradação da matriz. Seria 

necessário um número maior de experiências independentes para confirmar esta 

sugestão, uma vez que ao longo da cultura a cartilagem tratada com citrato de ferro 

seguido de citrato de sódio apresenta sempre uma produção mais elevada de GAGs. 

A diferença ao dia 12 pode ser resultado da diminuição do desvio padrão e não o 

reflexo de uma alteração na degradação da cartilagem. Curiosamente, a atividade da 

MMP-9 está dramaticamente aumentada quando se retira o ferro (Figura 17). Este 

aumento da atividade da MMP-9 poderá ser atribuído a diminuição da disponibilidade 

de ferro para importe pelo ZIP8. Wang et al. (2012) demostraram que o excesso de 

ferro leva a uma regulação negativa do importe de Zn2+ pelo ZIP8. O Zn2+ é um 

importante ativador ou co-ativador de várias proteínas (Prasad, 1995). Nas MMPs o 

Zn2+ é um componente essencial para a sua estrutura (Page-McCaw et al., 2007). O 

Zn2+ possui também um importante papel no metabolismo do osso/cartilagem (Kambe, 
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2011; Oteiza & Mackenzie, 2005). Kim et al. (2014) verificaram que nos condrócitos 

articulares o influxo de Zn2+ está associado a um aumento da expressão transcricional 

da MMP-3, MMP-9 e MMP-12. Os mesmos autores definem o influxo de Zn2+ como um 

evento essencial para iniciar a ativação da cascata catabólica em condrócitos de OA.  

Baseado nestes estudos pode-se sugerir que a sobrecarga de ferro leva a uma 

diminuição do influxo de Zn2+ na cartilagem. A diminuição do influxo de Zn2+ inibe a 

atividade da MMP-9, uma vez que o zinco é essencial para a sua estrutura. Quando 

ocorre a retirada de ferro os níveis de influxo de Zn2+ regressam aos valores normais, 

voltando a existir Zn2+ suficiente para a correta estrutura das MMPs. O aumento da 

atividade da MMP-9 pode conduzir a degradação dos colagénios e consequentemente 

afetar a integridade da cartilagem. O facto de a atividade da MMP-2 permanecer 

inalterada após a retirada de ferro indica que a sobrecarga de ferro não tem qualquer 

efeito sobre a atividade desta enzima. O aumento da atividade da MMP-9 é um 

indicador da degradação de colagénios, por isso avaliou-se o conteúdo de colagénios. 

Os dados recolhidos através da coloração tricrômico de masson sugerem, ainda que 

de forma qualitativa, uma diminuição do conteúdo de colagénios na cartilagem tratada 

com citrato de ferro seguido de citrato de sódio (Figura 18). Curiosamente, esta perda 

de colagénios está também presente na cartilagem tratada com citrato de ferro, que 

não possui alterações na atividade da MMP-9. Este é um dado interessante que 

merece um estudo posterior para avaliar se a quantidade de colagénio varia nesta 

cartilagem.  

Em resumo, os dados recolhidos sobre a reversibilidade do efeitos do ferro vão 

de encontro ao sugerido por Husar-Memmer et al. (2014), que levanta a hipótese de 

que a retirada de ferro por flebotomias em pacientes, pode não ser capaz de 

desmobilizar o ferro das articulações. Podemos mesmo dizer que estes dados 

sugerem que a retirada do ferro pode ser responsável pelo agravamento do dano na 

cartilagem.   

Apesar de se ter realizado avanços na otimização do modelo, há ainda 

otimizações que são necessárias para uma melhor compreensão do modelo in vitro de 

cultura de cartilagem. Um exemplo de otimização necessária é tentar entender a 

atividade elevada da MMP-2 no dia 0, detetada neste trabalho. Na tentativa de 

compreender esta questão foi comparada a atividade da MMP-9 e MMP-2 24 e 72 

horas após a extração da cartilagem. Os resultados mostram que a atividade das 

MMPs continua elevada após 72 horas, sugerindo que o processamento não é 

responsável pela elevada atividade da MMP-2 (Figura suplementar 3). Outra 
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dificuldade encontrada no decorrer deste projeto foi a extração de RNA. Na extração 

do RNA foram utilizadas duas técnicas para a lise da matriz, utilizou-se um sistema de 

beads e fastprep, que não permitiu obter uma quantidade de RNA suficiente. 

Posteriormente, tentou-se lisar a matriz com recurso ao homogeneizador. Esta técnica 

permitiu extrair uma quantidade considerável de RNA, mas a análise por 

eletroferograma do RNA, demonstrou que a integridade deste não era aceitável 

(Figura suplementar 4). A obtenção de RNA íntegro da cartilagem permitiria estudar a 

regulação de inúmeros genes e responder a algumas perguntas deixadas em aberto 

neste trabalho. 

Os dados obtidos permitiram aumentar o nosso conhecimento sobre o efeito do 

ferro na cartilagem e sobre a sua reversibilidade. Contudo novos conhecimentos 

geraram novas questões que merecem uma exploração posterior. Seria importante 

verificar se o ZIP8 é, realmente, o responsável pelo importe de ferro. Outro ponto 

importante a explorar seria o papel da sobrecarga de ferro na diminuição do influxo de 

Zn2+ pelos condrócitos. Uma experiência na qual a cartilagem seja cultivada em 

condições de sobrecarga de ferro e com adição de Zn2+ seria um passo importante 

para verificar se o zinco é o responsável pelo aumento da atividade das MMPs. Estes 

seriam alguns pontos a investigar antes de partir para uma tri-cultura, o objetivo final 

do trabalho no qual este projeto está inserido. 

 

5.2. Efeitos do ferro numa co-cultura de sinoviócitos e 

macrófagos humanos 

Para o estudo do efeito de ferro nos componentes da membrana sinovial em 

co-cultura, foi necessário realizar bastantes otimizações ao longo das experiências, 

tais como ajustar a quantidade de células a plaquear, ajustar a extração de RNA e 

testar a utilização de M-CSF. É por este motivo que existem variações nas condições 

de cultura ao longo do trabalho. 

Tal como na cartilagem, foram também descritos depósitos de ferro na MS de 

pacientes com HH (Schumacher Jr, 1972). Os dados recolhidos neste trabalho 

demostram que na co-cultura de sinoviócitos e macrófagos os níveis de ferro 

intracelular não variam com a sobrecarga de ferro (Figura 19). Contudo, quando os 

sinoviócitos e macrófagos estão em monocultura existe uma variação dos níveis de 

ferro intracelular. Estes dados sugerem que estas células têm a capacidade de 
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armazenar ferro, mas por razões ainda desconhecidas, quando estão em co-cultura 

não ocorre armazenamento. Apesar de não se ter averiguado as razões para estas 

observações, pode-se sugerir que ao fim dos 9 dias de cultura, devido à rápida 

proliferação dos sinoviócitos, poderá existir um maior número destas células na co-

cultura comparando com o número de macrófagos. A sobrecarga de ferro leva a um 

aumento dos níveis de ferro intracelular nos macrófagos, o que seria de esperar 

devido ao importante papel dos macrofagos na regulação da homeostasia do ferro 

(Ganz, 2012). Nos sinoviócitos existe uma tendência para o aumento dos níveis de 

ferro intracelular, sugerindo a capacidade dos sinoviócitos para acumular ferro à 

semelhança do que acontece nos pacientes com HH (Figura 19). Hisakawa, Nishiya, 

Tahara, Matsumori, and Hashimoto (1998) e Wen et al. (2002) mostraram, num estudo 

in vitro, que o ferro pode estimular a proliferação dos fibroblastos sinoviais e sugerem 

que a diminuição na produção de prostaglandina E2 pode estar envolvida neste 

processo. A retirada do ferro leva a uma diminuição dos níveis intercelulares de ferro 

nos macrófagos. A avaliação da expressão de ferritina, uma forma de armazenamento 

de ferro, segue a mesma tendência registada nos níveis de ferro intracelular. Na co-

cultura não foram encontradas diferenças na expressão de ferritina em condições de 

sobrecarga de ferro. Os sinoviócitos e macrófagos apresentam uma tendência para o 

aumento dos níveis de expressão de ferritina. Os dados são semelhantes aos 

encontrados em amostras recolhidas de pacientes com HH  onde foram encontrados 

depósitos de ferro, na forma de hemossiderina, nos sinoviócitos e macrófagos  

(Heiland et al., 2010; Schumacher Jr, 1972; Walker et al., 1972).  

Apesar de ser considerada uma doença não-inflamatória, a patogénese da 

artropatia em HH é frequente comparada à AR (Muirden & Senator, 1968). Em 

doenças inflamatórias da articulação é sugerido que a MS se converte numa estrutura 

em pannus. Esta estrutura tem um elevado número de FS ativados e macrófagos que 

produzem colagenases e MMP, iniciando a degradação da matriz (Harris Jr, 1990) 

(Bottini & Firestein, 2013; Lefevre et al., 2015). A atividade da MMP-9 e MMP-2 no 

meio de cultura foi avaliada. No modelo in vitro de co-cultura não se observou variação 

na atividade da MMP-9 e MMP-2 (Figura 21). Contudo, a monocultura de sinoviócitos 

apresentou um aumento da atividade da MMP-9 ao dia 9, o que poderá demostrar 

uma resposta dos sinoviócitos à sobrecarga de ferro, sendo que a expressão de MMP-

9 está normalmente associada à inflamação sinovial e neovascularização (Di 

Girolamo, Tedla, Lloyd, & Wakefield, 1998; Vu et al., 1998). Este aumento da atividade 

de MMP-9 permaneceu mesmo após a retirada do ferro da cultura. No caso dos 
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macrófagos, a retirada gradual de ferro conduziu a uma diminuição da atividade de 

MMP-9. Este é um resultado que está em contradição com o que se observou na 

cartilagem após a retirada gradual do ferro. O facto de já ocorrer uma diminuição na 

atividade da MMP-9 ao dia 6, levantando dúvidas sobre se a retirada de ferro está de 

algum modo implicada na diminuição da atividade da MMP-9 nos macrófagos ou se 

esta é devida a outra causa. Serão necessárias mais experiências para esclarecer 

este ponto.  

Como anteriormente referido, a expressão de MMP-9  é induzida por citocinas 

inflamatórias (Borden & Heller, 1997; C. He, 1996). Por este motivo avaliou-se a 

expressão de IL-1β. A IL-1β é produzida por numerosas células incluindo células da 

MS (Bunning et al., 1986). Em condições de sobrecarga de ferro a co-cultura 

apresenta uma diminuição da produção de IL-1β. Este é um dado interessante e que 

merece uma posterior investigação. Nos macrófagos regista-se uma tendência para o 

aumento da expressão da IL-1β (Figura 22). Este é um dado interessante e que 

merece posterior investigação. Avaliou-se também a expressão de IL-6 (Figura 23) e 

verificou-se que os macrófagos apresentam uma tendência para um aumento de 

produção. Em AR é sugerido que o aumento da expressão de IL-6 pode ser 

responsável pelo desenvolvimento da estrutura em pannus na MS e pela perpetuação 

da inflamação (Ballara et al., 2001).  Contudo, os nossos dados não permitem tirar 

qualquer conclusão sobre a expressão génica na cultura uma vez que são dados 

bastante preliminares e carecem de repetição. A análise da expressão génica 

apresenta na maioria dos casos desvios padrão muito grandes que não permitem 

fazer uma avaliação segura dos resultados.  

Nos próximos passos de otimização deste modelo seria interessante explorar a 

expressão génica individual dos sinoviócitos e macrófagos em co-cultura. Verificar se 

os macrófagos em condições de sobrecarga de ferro adquirem um fenótipo M1, 

característico da acumulação de ferro. Numa fase mais avançada da otimização seria 

também interessante utilizar macrófagos e sinoviócitos (mais difícil) de pacientes com 

HH, para uma maior proximidade entre o modelo in vitro e artropatia em HH. 
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6. Conclusão  

 

Este trabalho teve como principal objetivo otimizar um modelo in vitro para a 

patogénese da artropatia da HH. Em pacientes com HH, as flebotomias terapêuticas 

são capazes de reverter a maioria dos sintomas associados à doença. Contudo, por 

razões desconhecidas, as flebotomias não têm efeito sobre a artropatia e em alguns 

casos podem levar a uma potenciação dos sintomas. É sugerido um papel do excesso 

de ferro na patogénese da artropatia em HH.  

Os dados obtidos mostram que os condrócitos importam o ferro do meio e 

sugerem que este importe de ferro possa ser responsável pela morte celular registada. 

O efeito do ferro na matriz foi também estudado e mostrou-se que a sobrecarga de 

ferro conduz a um aumento da libertação de GAGs, um indicador da degradação dos 

proteoglicanos. Quando se realizou a retirada gradual do ferro verificou-se que os 

efeitos anteriormente demostrados, acumulação de ferro e morte celular, se mantêm. 

Contudo, os dados sugerem ainda que a retirada de ferro pode conduzir a um 

agravamento da degradação da matriz, uma vez que se verifica um aumento da 

libertação de GAGs e da atividade da MMP-9, uma proteína que degrada colagénios. 

Esta suposição é apoiada pela análise qualitativa dos níveis de colagénios que 

demonstra uma diminuição dos conteúdos de colagénio nesta situação.  

Para além da cartilagem, outro componente da articulação que pode desempenhar 

um papel importante na patogénese da artropatia da HH é a MS. Os dados obtidos 

sobre a sobrecarga de ferro na MS são bastante preliminares, mas mostram que 

quando os constituintes da MS estão em co-cultura há uma diminuição da produção de 

IL-1 β. Porém, quando as células estão em monocultura existe uma tendência para o 

importe e armazenamento de ferro similar ao que acontece em pacientes, nos quais é 

registado um armazenamento de ferro nos sinoviócitos e macrófagos.     

Resumindo, os dados obtidos neste trabalho contribuíram para que o modelo de 

cultura de cartilagem in vitro se encontre neste momento muito próximo da sua 

otimização. Contudo, a co-cultura dos componentes da MS necessita ainda de ser 

muito melhorada antes de se partir para o próximo passo, que é o modelo da tri-

cultura. 
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8. Anexos  
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Figura suplementar 1: Ao fim de 27 dias de cultura as cartilagens tratadas com citrato de sódio e citrato de 

ferro ganham peso.  A cartilagem tratada com citrato de sódio ou citrato de ferro foi pesada nos dias 0, 9 e 27 de 

cultura. A percentagem de peso ganho foi calculada como a divisão do peso da cartilagem no dia de interesses pelo o 

peso inicial da cartilagem, multiplicado por 100. Os dados representam média ± desvio padrão de três experiências 

independentes. Two-way ANOVA- *, p < 0,05. n.s- não significativo. 
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Figura suplementar 2: Cartilagem tratada com citrato de ferro seguido de citrato de sódio tem um aumento de 

peso significativo. A cartilagem tratada com citrato de sódio, citrato de ferro, durante 18 dias, e 9 dias citrato de ferro 

seguido de 9 dias com citrato de sódio foi pesada no dia 0 e 18. A percentagem de peso ganho foi calculada como a 
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divisão do peso da cartilagem no dia de interesses pelo o peso inicial da cartilagem, multiplicado por 100. Os dados 

representam média ± desvio padrão de três experiências independentes. One-way ANOVA-  *, p < 0,05. 
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Figura suplementar 3: A atividade da MMP-9 e MMP-2 não varia com o tempo. A atividade da MMP-9 e MMP-2 24 

ou 72 horas após a extração da cartilagem, foi quantificada com recurso a um ensaio de zimografia. 24 horas depois da 

extração da cartilagem o meio foi recolhido e substituído por meio fresco. Após 48 recolheu-se o meio de novo e 

iniciou-se o tratamento com citrato de sódio ou citrato de ferro. No cálculo da atividade das MMPs dividiu-se a área 

digerida pela amostra que será cultivada em citrato de ferro pela área digerida pela amostra que será cultivada em 

citrato de sódio. Na representação gráfica os valores de MMP-2 correspondem à soma da atividade da MMP-2 e da 

pro-MMP-2. Os dados representam média ± desvio padrão de três experiências independentes. n.s- não existe 

diferenças estatísticas. 
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Figura suplementar 4: RNA extraído da cartilagem não apresenta uma integridade aceitável. A matriz da 

cartilagem foi lisada com recurso a beads (FastPrep Lysis Beads, mpbio) ou a um homogeneizador. O RNA foi extraído 

usando o reagente NZYol (NZYTech) de acordo com as indicações do fabricante. A) Imagem representativa de um 

eletroferograma de RNA íntegro. B e C) Electroferograma do RNA extraído de cartilagem articular bovina, 

demonstrando que este não apresenta uma integridade aceitável. Os picos que correspondem ao RNA ribossomal 18s 

e 28s não estão bem definidos e nota-se a presença de fragmentos de RNA. 
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