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RESUMO 

 

 

Felix RG. Modulação do microambiente periférico pelas células-tronco 
mesenquimais e meio condicionado na fibrose pulmonar experimental [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 
 
Introdução: A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é definida como um tipo de 
doença fibrosante intersticial crônica de etiologia desconhecida limitada aos 
pulmões e que apresenta padrão histológico de pneumonia intersticial usual. A 
prevalência de FPI é estimada em, aproximadamente, 20/100.000 em homens e 
em 13/100.000 em mulheres, sendo que a idade média do diagnóstico é 67 anos 
e a sobrevivência média é 2 a 5 anos. Estima-se que 5 milhões de pessoas sejam 
afetadas em todo o mundo. O tratamento clínico atual está associado com 
melhora parcial e transitória, com resultados duvidosos ou insatisfatórios. Na 
abordagem cirúrgica da FPI, tem destaque o transplante pulmonar, cuja 
realização é rara, devido à escassez de doadores e à limitação das equipes 
capazes de realizar tais procedimentos. A terapia celular é uma alternativa 
terapêutica com grande potencial de aplicabilidade na fibrose pulmonar. 
Objetivos: Utilizar um modelo de fibrose pulmonar induzida pela bleomicina em 
ratos para investigar os efeitos da terapia com células-tronco mesenquimais 
(CTM) e o meio condicionado no remodelamento pulmonar com objetivo de 
elucidar o mecanismo de ação das CTM e meio condicionado, na reversão da 
fibrose pulmonar. Para tanto, buscamos: 1) padronizar a cultura de células-
tronco mesenquimais e meio de cultura; 2) caracterizar o modelo experimental 
de fibrose pulmonar induzida pela bleomicina por microscopia óptica antes e 
após o tratamento com CTM e  meio de cultura; 3) avaliar a expressão de  
biomarcadores sorológicos (Fibrinogênio, Fator von Willebrand e PDGF); 4) 
quantificar a expressão de proteínas relacionadas ao estresse oxidativo (NOS), 
citocinas pró-inflamatórias e pró-fibróticas (IL-17 e TGF-β) e pró-angiogênicas 
(VEGF e endotelina) por imuno-histoquímica; e 5) quantificar a deposição de 
fibras do colágeno I e V por imunofluorescência.  Materiais e Métodos: Utilizou-
se um total de 44 ratos Wistar machos albinos com peso médio de 250-300g e 8 
semanas de idade. Quatro grupos experimentais foram compostos de 10 
animais, que participaram do experimento divididos em três momentos: D0, D10 
e eutanásia (D14 ou D21). Em D0, foi realizada a instilação orotraqueal de 
bleomicina na dose de 1,5 U/kg; em D10, foi realizada a infusão em veia caudal 
de células-tronco mesenquimais na dose de 106 CTM/Kg ou 200 μl de meio 
condicionado. Para o preparo das CTM, foi obtido, em média, 1,2 g de tecido 
adiposo, procedida a dissociação com colagenase tipo I, sendo que a contagem 
média de células foi de 3,05 x 106 células linfomononucleares/g de tecido 
adiposo. Estas células foram cultivadas durante 21 dias em meio Knockout 
DMEM-F12 suplementado com 10% de soro fetal bovino. Os seguintes três 
critérios foram utilizados para comprovar o perfil das células-tronco 
mesenquimais: aderência plástica, expressão de CD90 por citometria de fluxo (> 
90%) e capacidade de diferenciação em três linhagens mesodérmicas. Em D10, 



um pool destas células alogênicas foi infundido intravenosamente, na veia 
caudal, a uma concentração de 1 x 106 células/ animal num volume de 200 μl de 
solução salina. Em D14 ou D21, os animais foram eutanasiados e analisados 
quanto ao peso e conforme análises microscópico-laboratoriais. As análises 
histológicas foram realizadas por dois especialistas diferentes em estudo duplo-
cego. Os parâmetros de ganho de peso e recuperação microscópica do tecido 
pulmonar foram analisados em cada grupo. Resultados: Nossos dados 
mostram que as células-tronco mesenquimais oriundas do tecido adiposo 
abdominal de ratos Wistar tiveram seu perfil fenotípico, capacidade de adesão 
plástica e diferenciação em 3 linhagens mesodérmicas estabelecidas 
inequivocamente, conforme estabelecido internacionalmente pela ISSCR. As 
células-tronco mesenquimais e o meio condicionado induziram: a recuperação 
clínica após tratamento; a reversão da inflamação e de fibrose pulmonar induzida 
pela bleomicina; a reversão da arteriopatia no parênquima pulmonar distal; a 
redução das concentrações de fibrinogênio, fator von Willebrand e PDGF 
(marcadores sorológicos); a diminuição da expressão de enzimas oxidantes; a 
diminuição da expressão de endotelina e a modulação da expressão da proteína 
de remodelamento (IL-17), da ativação dos fibroblastos TGF-B e da síntese de 
colágeno. Conclusão: Neste estudo, comprovamos que as terapias com 
células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo e com o meio 
condicionado foram eficazes na modulação dos processos inflamatórios e 
fibrogênicos no modelo induzido por bleomicina, agindo na ativação 
miofibroblástica, e, também, na restauração tecidual e endotelial. Além disso, o 
meio condicionado se mostrou tão eficiente quanto as células-tronco 
propriamente ditas, no efetivo remodelamento pulmonar, devendo ser 
considerado como uma proposta terapêutica viável e inovadora. 
 
Descritores: células-tronco; tecido adiposo; modelo experimental animal; 
transplante de células-tronco mesenquimais; fibrose pulmonar.  
 



ABSTRACT 

 

 

Felix RG. Modulation of the peripheral microenvironment by mesenchymal stem 
cells and conditioned medium in experimental lung fibrosis [thesis]. São Paulo: 
Faculty of Medicine, University of São Paulo; 2018. 
 
Introduction: Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is defined as a type of chronic 
interstitial fibrosing disease of unknown etiology limited to the lungs and 
presenting a histological pattern of usual interstitial pneumonia. The prevalence 
of IPF is estimated at approximately 20/100,000 in men and 13/100,000 in 
women, with the mean age of diagnosis being 67 years and the average survival 
is 2 to 5 years. It is estimated that 5 million people are affected worldwide. The 
current clinical treatment is associated with partial and transient improvement, 
with dubious or unsatisfactory results. In the surgical approach to IPF, pulmonary 
transplantation is a prominent feature, which is rare because of the scarcity of 
donors and the limitation of the teams capable of performing such procedures. 
Cell therapy is a therapeutic alternative with great potential for applicability in 
pulmonary fibrosis. Objectives: To use a model of bleomycin-induced lung 
fibrosis in rats to investigate the effects of mesenchymal stem cell (MSC) therapy 
and conditioned medium on lung remodeling in order to elucidate the mechanism 
of action of MSC and conditioned medium, in the reversion of pulmonary fibrosis. 
To do so, we aim to: 1) standardize the culture of mesenchymal stem cells and 
conditioned medium; 2) characterize the experimental model of lung fibrosis 
induced by bleomycin by optical microscopy before and after treatment with MSC 
and conditioned medium; 3) to evaluate the expression of serological biomarkers 
(Fibrinogen, Factor von Willebrand and PDGF); 4) to quantify the expression of 
proteins related to oxidative stress (NOS), pro-inflammatory and pro-fibrotic (IL-
17 and TGF-β) and pro-angiogenic cytokines (VEGF and endothelin) by 
immunohistochemistry; and 5) to quantify the deposition of collagen I and V fibers 
by immunofluorescence. Materials and methods: A total of 44 male albino 
Wistar rats weighing 250-300g and 8 weeks of age were used. Four experimental 
groups were composed of 10 animals, which participated in the experiment 
divided in three moments: D0, D10 and euthanasia (D14 or D21). In D0, 
orotracheal instillation of bleomycin at the dose of 1.5 U/ kg was performed; in 
D10 caudal vein infusion of mesenchymal stem cells at the dose of 106 MSC/ kg 
or 200 μl of conditioned medium was performed. To prepare the MSC, a mean of 
1.2 g of adipose tissue was obtained, dissociated with type I collagenase and the 
mean cell count was 3.05 x 106 lymphomonuclear cells / g of adipose tissue. 
These cells were cultured for 21 days in DMEM-F12 Knockout medium 
supplemented with 10% fetal bovine serum. The following three criteria were 
used to prove the profile of mesenchymal stem cells: plastic adherence, 
expression of CD90 by flow cytometry (> 90%) and differentiation capacity in 
three mesodermal lines. In D10, a pool of these allogeneic cells was infused 
intravenously into the caudal vein at a concentration of 1 x 106 cells / animal in a 
volume of 200 μl of saline. In D14 or D21 the animals were euthanized and 



analyzed for weight and microscopic-laboratory analyzes. Histological analyzes 
were performed by two different specialists in a double-blind study. The 
parameters of weight gain and microscopic recovery of lung tissue were analyzed 
in each group. Results: Our data show that the mesenchymal stem cells derived 
from the abdominal adipose tissue of Wistar rats had their phenotypic profile, 
plastic adhesion capacity and differentiation in 3 mesodermal lines established 
unequivocally, as established internationally by ISSCR. Mesenchymal stem cells 
and conditioned medium induced: clinical recovery after treatment; bleomycin-
induced reversal of inflammation and pulmonary fibrosis; the reversal of 
arteriopathy in the distal pulmonary parenchyma; the reduction of fibrinogen, von 
Willebrand factor and PDGF concentrations (serologic markers); decreased 
expression of oxidizing enzymes; the reduction of endothelin expression and the 
modulation of the expression of the remodeling protein (IL-17), the activation of 
TGF-B fibroblasts and the synthesis of collagen. Conclusion: In this study we 
demonstrated that therapies with mesenchymal stem cells derived from adipose 
tissue and conditioned medium were effective in the modulation of inflammatory 
and fibrogenic processes in the bleomycin-induced model, acting to modulate 
myofibroblastic activation and also in tissue restoration and endothelial cells. In 
addition, the conditioned medium proved to be as efficient as the stem cells 
themselves, in effective pulmonary remodeling, and should be considered as a 
viable and innovative therapeutic proposal. 
 
Descriptors: stem cells; adipose tissue; experimental animal model; 
mesenchymal stem cell transplantation; pulmonary fibrosis. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Um grande desafio para o pneumologista é o diagnóstico das doenças 

pulmonares intersticiais (DPI) por apresentarem uma difícil abordagem e uma 

imensa variedade de patologias com quadros clínicos, aspectos radiológicos e 

disposição histológicas diversas, sendo importante uma adequada participação 

de equipe multidisciplinar em tal situação (Baldi; Castro Pereira, 2012). 

A apresentação clínica semelhante entre as várias doenças intersticiais 

acaba retardando e dificultando o rápido diagnóstico, o que acarreta 

consequências tanto na escolha do melhor tratamento quanto na evolução 

clínica da patologia (Antó, 2001).  

Além disso, o diagnóstico é frequentemente tardio devido a diversos fatores 

tais como a ausência de suspeita clínica precoce e a demora no 

encaminhamento a centros de referência, além da dificuldade de diferenciação 

clínica entre as doenças intersticiais e, também, da limitação para obter exames 

específicos como as biópsias e o exame tomográfico (Baldi; Castro Pereira, 

2012). 

Em geral, as doenças pulmonares intersticiais têm baixa casuística, à 

exceção de um pequeno grupo representado pela pneumonia intersticial não 

específica (PINE), a pneumonia de hipersensibilidade (PH), a sarcoidose e a 

fibrose pulmonar idiopática (FPI) (Thomeer et al., 2001; Xaubet et al., 2004). 

As pesquisas envolvendo DPI se tornam necessárias, tendo em vista a falta 

de tratamento clínico, farmacológico ou cirúrgico realmente resolutivos. A 

principal opção de tratamento nos quadros avançados e terminais, o transplante 

pulmonar, apresenta ainda dificuldades de logística e suporte, faltando equipes 

treinadas e capacitadas para a segura realização dos procedimentos, além 

disso, existe uma baixa sobrevida dos transplantados (Baldi; Castro Pereira, 

2012). 

Dentre as DPI, uma das mais frequentes é a fibrose pulmonar idiopática 

(FPI) que, após o seu efetivo diagnóstico, apresenta baixa sobrevida média dos 

pacientes (Thabut et al., 2009).  
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A Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença pulmonar progressiva crônica 

com alta morbidade e mortalidade, e nenhum tratamento efetivo para esta 

doença foi identificado (Noth; Martinez, 2007). Atualmente, uma das principais 

hipóteses é que a FPI seja desencadeada por vias pró-inflamatórias e não 

inflamatórias que levam à lesão epitelial crônica. Isso desencadeia a apoptose 

celular e uma resposta imune desregulada caracterizada pela ativação das 

subpopulações de linfócitos Th2 e Th17 (Marshall; Shaw, 2000; Thannickal et 

al., 2003), responsáveis pela produção de uma gama importante de citocinas, 

como IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, interagindo com interferon , sendo que os linfócitos 

Th17 são responsáveis pela produção da IL-17, IL-22 e IL-26 fortemente 

relacionadas com a inflamação e a produção de colágeno. 

 Diante do exposto, o transplante de pulmão continua a ser a única opção 

para muitos pacientes e os demais tratamentos são apenas paliativos. Além 

disso, há uma grave deficiência de doadores de pulmão e, portanto, a maioria 

dos pacientes em listas de espera morre antes do transplante. Além disso, após 

o transplante de pulmão a mortalidade nos primeiros cinco anos de pacientes é 

de, aproximadamente, 50% (Seiler et al., 2016). Novas opções terapêuticas são 

necessárias e desejadas. Neste sentido, desponta o uso de células-tronco 

mesenquimais (CTM) como uma oportunidade no campo da terapia celular. 

As células-tronco mesenquimais estão sendo avaliadas quanto ao seu 

potencial terapêutico em várias doenças pulmonares, incluindo fibrose pulmonar 

(Ortiz et al., 2003) e, em alguns casos, acredita-se que adquiram características 

epiteliais (Grove et al., 2002). Após a lesão pulmonar, a contribuição das células-

tronco para o reparo pulmonar tem sido relatada em diferentes modelos de lesão, 

como a lesão pulmonar induzida por Lipopolissacarídeos (Yamada et al., 2004), 

fibrose cística (Bruscia et al., 2006), pneumonite por radiação (Theise et al., 

2002) e fibrose pulmonar induzida por amianto (Spees et al., 2007). O efetivo 

potencial das células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo e de 

outras fontes, para tratamento da fibrose pulmonar, tem sido explorado como 

alternativa, existindo a possibilidade de servirem como veículos úteis para 

expressar genes que podem alterar o epitélio pulmonar, independentemente da 

sua capacidade de se diferenciar em tipos de células pulmonares e modularem 

a inflamação tecidual (Augustine et al.; LaRocca et al.; De Mendonça et al.; 
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Hostettler et al.; El Agha et al.; Geiger et al.; Zhang et al., 2017; Willis et al., 

2018). 

Numerosos modelos animais foram desenvolvidos para estudar a 

fisiopatologia e a patogênese das doenças pulmonares fibróticas humanas 

(Moore; Hogaboam, 2008), sendo o modelo de bleomicina o mais bem 

caracterizado de fibrose pulmonar. O fármaco foi originalmente utilizado como 

agente antineoplásico, apesar de sua utilização ter sido restringida pela 

toxicidade pulmonar e pelo desenvolvimento de fibrose pulmonar (Moore; 

Hogaboam, 2008). O modelo murino que tem sido mais amplamente avaliado 

quanto aos efeitos protetores ou terapêuticos de células-tronco na doença 

pulmonar fibrótica é a administração intratraqueal de bleomicina. A fibrose 

pulmonar induzida por bleomicina está associada a um aumento das citocinas 

pró-inflamatórias clássicas, incluindo TNF-a, IL-1b e IL-6, seguida de mudança 

para marcadores pró-fibróticos (Chapman, 2004; Laurent et al., 2008). 

As alterações pulmonares geradas pela fibrose são baseadas na deposição 

de colágeno I, III e V, que se reúnem em uma única macromolécula para formar 

fibras heterotípicas (Birk et al., 1990; Gelse et al., 2003). O colágeno V é o menor 

componente dessas fibras e é encontrado entre as fibras de colágeno I e 

colágeno III. Somente sua porção amino-terminal, que regula o diâmetro das 

fibras heterotípicas, projeta-se para a superfície externa, contribuindo para o 

desenvolvimento das propriedades funcionais dos tecidos conectivos (Roulet et 

al., 2007). O Colágeno V está presente na membrana basal das vias aéreas e 

paredes alveolares sintetizadas pelo músculo liso e por células endoteliais 

(Konomi et al., 1984). A alta deposição desta proteína foi associada com 

reduzida capacidade vital e capacidade de difusão de monóxido de carbono, 

indicando que esta proteína tem um papel nos distúrbios fibróticos do tecido 

pulmonar (Parra et al., 2009; Parra et al., 2010). Mais recentemente, Fabro et al. 

(2015) relataram que a via Th17 no microambiente pulmonar periférico interage 

com a expressão do colágeno V na etapa tardia da fibrose pulmonar 

experimental., sendo a IL-17 uma glicoproteína secretada de células Th17, uma 

citocina pró-fibrótica relacionada recentemente à síntese de colágeno V e fibrose 

pulmonar. 
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O presente estudo utilizou um modelo em ratos de fibrose pulmonar 

induzida pela bleomicina para investigar os efeitos da terapia com células-tronco 

mesenquimais (CTM) e seu meio condicionado no remodelamento pulmonar 

com objetivo de elucidar o mecanismo de ação das CTM e seu meio 

condicionado na fibrose pulmonar, por meio das análises de biomarcadores 

sorológicos, proteínas do estresse oxidativo, expressão de citocinas, pró-

inflamtórias, pró-fibróticas e pró-angiogênicas, além dos colágenos I e V. 

A partir de revisão de literatura atualizada dos principais artigos 

relacionados a esta doença nos bancos de dados do Scielo, PubMed e LILACS, 

além de capítulos de livros específicos do tema, com ênfase na utilização de 

terapia celular com células-tronco e seus benefícios na reparação e regeneração 

do tecido pulmonar; estabeleceu-se o embasamento teórico para a realização do 

experimento com o objetivo de analisar uma nova e adequada proposta 

terapêutica para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma doença de acometimento 

pulmonar exclusivo, definida como doença intersticial fibrosante crônica, com 

etiologia desconhecida e padrão histológico de pneumonia intersticial usual 

(Raghu et al., 2011). Em países europeus, é denominada como alveolite 

fibrosante criptogênica (Collard; King, 2003; American Thoracic Society, 2002). 

A prevalência dessa doença é de 13/100000 no sexo feminino e 20/100000 

no sexo masculino, sendo o diagnóstico realizado com uma média de 67 anos 

de idade, tal doença apresenta uma sobrevida média de 2 a 5 anos (Pereira et 

al., 2006). Este tipo de fibrose acomete 5 milhões de indivíduos no mundo 

(Meltzer; Noble, 2008). 

Alguns fatores de risco estão ligados à ocorrência da fibrose pulmonar 

idiopática, tais como: diabetes mellitus, refluxo gastroesofágico, infecções pelos 

vírus da hepatite C, citomegalovírus e Epstein-Barr, além de exposição à sílica, 

à poeira de rochas, à poeira de metais e ao pó de madeira (Raghu et al., 2011; 

Taskar; Coultas, 2006).  

 

 

2.1 Patogenia 

 

A fibrose pulmonar idiopática continua com etiologia desconhecida, porém 

os conceitos da patogenia da doença continuam a sofrer modificações. A ideia 

apresentada nos primórdios de que tal doença era desencadeada por um 

processo inflamatório crônico subsequente a uma agressão não identificada foi 

descartada quando se verificou que o tratamento com anti-inflamatórios potentes 

não gerava resposta importante na evolução da doença (Kumar, 2010). 

A teoria mais aceita atualmente indica que a fibrose pulmonar idiopática é 

causada por ciclos repetitivos de lesão no epitélio pulmonar provocados por um 

agente desconhecido, proporcionando, assim, um processo inflamatório e 

resposta por parte de linfócitos T helper 2 com participação de eosinófilos, 
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mastócitos e interleucinas, principalmente IL-4 e IL-13, conquanto a importância 

deste processo inflamatório permanece desconhecida (Kumar, 2010). Tal 

processo é um evento precoce durante o desenvolvimento da fibrose pulmonar 

(Kandhare et al., 2015). 

Recentemente, foi proposto por King (2011) que a etiopatogenia da doença 

apresenta um processo de ativação epitelial fibroblasto dependente e que uma 

resposta anômala amplificada das células epiteliais alveolares induz à liberação 

de citocinas pró-inflamatórias pelas células-tronco mesenquimais (CTM); sendo 

que tais citocinas induzem a formação de miofibroblastos, a proliferação de tais 

células residentes e a transformação dos fibroblastos em fibrócitos. Grande 

quantidade de proteínas da matriz extracelular e colágeno é formada por este 

conjunto de células secretoras e produzem um resistente processo cicatricial no 

tecido pulmonar, o que acaba por determinar sua deformidade arquitetural. 

A proliferação fibroblástica excessiva acaba sendo gerada quando da 

tentativa anormal de reparação do epitélio pulmonar, tal quadro ocasiona a 

formação de “focos fibroblásticos”, que são característicos da fibrose pulmonar 

idiopática (Kumar, 2010). 

Uma exata identificação de quais mecanismos propiciam este reparo 

epitelial anormal ainda não existe, entretanto, temos evidências de que produtos 

de células epiteliais trabalham como iniciadores de todo este processo, como é 

o caso do TGF-β. Recentemente, outros elementos foram aventados, também, 

como determinantes na etiopatogenia: agressões pela inalação de 

micropartículas, fumaça do cigarro, infecções virais de repetição e fatores 

epigenéticos. 

A liberação de um elemento fibrogênico como o TGF-β quando da lesão 

das células epiteliais alveolares tipo I favorece a ativação de fibroblastos 

formando miofibroblastos, os quais promovem o acúmulo de inúmeras 

moléculas, dentre elas, temos o colágeno sobre a matriz extracelular (Kumar, 

2010). 

A participação genética deve ser lembrada nos casos de fibrose pulmonar 

familiar, que ocorre em até 5% dos casos (Steele; Brown, 2007). Nestes casos, 

ocorrem mutações que causam encurtamento dos telômeros, que são 

responsáveis pelo controle da replicação celular e, como consequência disso, as 



11 

células alveolares sofrem rápida senescência e consequente processo de 

apoptose (Armanios et al.; Tsakiri et al., 2007). 

Também o TGF-β causa a redução da telomerase e facilita o processo de 

apoptose celular, inibindo a caveolina-1, que é um inibidor endógeno de fibrose 

pulmonar, com isso, perpetuando o processo de reparo epitelial alveolar, que 

leva ao acúmulo de colágeno e à alteração arquitetural do pulmão pelo processo 

de fibrose (Kumar, 2010). 

 

 

2.2  Morfologia 

 

Ao analisarmos a macroscopia da superfície da pleura pulmonar, nos 

deparamos com o aspecto de “pedra de calçamento” propiciado pela retração 

das cicatrizes nos septos interlobulares. No parênquima pulmonar, aparecem, 

quando do corte superficial, áreas rígidas e esbranquiçadas de aspecto fibrótico 

com predominância em lobos inferiores e diferente distribuição nas regiões 

subpleurais (Singh et al., 2005; Hubner et al., 2008). 

Na análise microscópica, observamos fibrose intersticial irregular, sendo 

que as lesões mais jovens apresentam excessiva proliferação fibroblástica 

(focos fibroblásticos). As lesões tardias apresentam menor densidade celular e 

são colagenosas. Conforme temos um aumento da densidade da fibrose, ocorre 

a destruição da arquitetura alveolar e surgimento de espaços císticos recobertos 

por pneumócitos tipo II, células hiperplásicas ou epitélio bronquiolar (aspecto de 

fibrose em “favo de mel”). Surge, ainda, processo inflamatório discreto nas áreas 

fibróticas, com participação de plasmócitos, neutrófilos, linfócitos, mastócitos e 

eosinófilos (Visscher; Myers, 2006). 

 

 

2.3  Quadro clínico 

 

O quadro inicial da doença é marcado, predominantemente, por pacientes 

adultos com idade entre 40 a 70 anos e que apresentam tosse seca, dispneia 
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gradual e crescente, sendo o diagnóstico frequentemente desconhecido (Noth; 

Martinez, 2007). 

Ao exame físico, presenciamos baqueteamento digital em 30 a 40% dos 

casos e estertores crepitantes em até 90% dos doentes. O tempo de sobrevida 

é inversamente proporcional à gravidade da dispneia no quadro inicial. Já a 

hipertensão pulmonar é detectada em pacientes em fase tardia da doença (Ley 

et al., 2011). 

Apesar da imprevisibilidade da progressão da doença, a maioria dos 

pacientes tem deterioração pulmonar gradual, independente da terapêutica 

medicamentosa adotada, sendo o transplante a única terapêutica definitiva no 

momento (Noth; Martinez, 2007). 

 

 

2.4 Tratamento 

 

O avanço na compreensão da patogenia da doença ainda não conseguiu 

gerar opções de tratamento eficazes para a fibrose pulmonar idiopática. Frente 

à grande variedade de células participantes do processo de agressão ao 

parênquima pulmonar, a terapia celular tem se destacado dentro da medicina 

regenerativa/translacional. 

A terapia anti-inflamatória liderou as indicações terapêuticas por várias 

décadas, posteriormente, surgiram as terapias antioxidantes, antifibróticas, além 

das medidas paliativas e da opção de transplante pulmonar, sendo que, mais 

recentemente, surgiram citações quanto à utilização de terapia celular. 

 

 

2.4.1 Terapia anti-inflamatória  

 

Inicialmente, as drogas anti-inflamatórias foram amplamente utilizadas 

tendo em vista a hipótese original de que a inflamação era determinante na 

fisiopatologia da fibrose pulmonar idiopática. O acompanhamento da evolução 

dos pacientes, entretanto, não registrou melhora clínica ou redução nas taxas de 

morbidade desses, após isso, tal terapêutica passou a ser contraindicada como 
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tratamento exclusivo para indivíduos com fibrose pulmonar idiopática (Raghu et 

al., 2011). 

Imunossupressores, como a ciclofosfamida e a azatioprina, chegaram a ser 

empregadas em associação com corticoides, porém, como não lograram êxito 

quanto à melhora clínica ou de função pulmonar dos pacientes, também caíram 

em desuso (Raghu et al., 1991). 

Outra terapêutica utilizada foi a implementação de terapia com altas doses 

de prednisolona, porém não se mostrou viável tendo em vista os efeitos 

secundários do tratamento, como: hipertensão, hiperglicemia, osteoporose e 

miopatia (Gross; Hunninghske, 2001).  

 

 

2.4.2 Terapia antioxidante 

 

O estresse oxidativo é marcado pela diminuição da capacidade 

antioxidante ou pelo aumento da exposição aos agentes oxidativos e, por isso, 

tem destaque na fibrose pulmonar idiopática, em que encontramos compostos 

oxidantes em grande quantidade. Os antioxidantes são substâncias protetoras 

dos sistemas biológicos perante os efeitos agressores das reações oxidativas do 

processo inflamatório (Swigris; Brown, 2006). 

A glutationa é um importante composto antioxidante e confere proteção ao 

pulmão de indivíduos saudáveis e se apresenta diminuído em indivíduos com 

fibrose pulmonar idiopática. Tal decréscimo ganha importância pelo fato do 

estresse oxidativo acelerar a formação de fibrose pulmonar e o próprio processo 

inflamatório (Selman et al., 2001; Harari; Caminati, 2010). 

A utilização de um precursor da glutationa, a N-acetilcisteína, também foi 

realizada pela sua potente ação antioxidante (Demedts et al., 2005). A ação da 

N-acetilcisteína, apesar de relacionada à modulação da produção das citocinas 

pelos macrófagos alveolares, em especial o TNF e o TGF-β, apresentou 

resultados pouco expressivos na FPI (Tomioka, 2009). 
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2.4.3 Terapia antifibrótica 

 

A utilização de terapêutica antifibrótica tem como objetivo controlar a 

fibroproliferação na fibrose pulmonar idiopática. Tal proposta gerou o 

desenvolvimento e a aplicação de inúmeras medicações, como a bosentana, a 

pirfenidona, o etanercepte e o gama-interferon (Baldi; Castro Pereira, 2012). 

A bosentana como antagonista da endotelina não se mostrou eficiente no 

tratamento da fibrose pulmonar idiopática (King et al., 2008; King et al., 2011). A 

pirferidona, apesar de vários estudos e de seu efeito antioxidante, antifibrótico e 

anti-inflamatório, apresentou resultados pouco conclusivos (Noble et al., 2011). 

O etanercepte teve seus resultados terapêuticos avaliados por meio das 

alterações de função pulmonar dos pacientes e os parâmetros indicaram não ter 

ocorrido qualquer melhora (Raghu et al., 2008). 

O gama-interferon não gerou nenhum ganho na sobrevida média dos 

pacientes, apesar de seu efeito na supressão da produção de fatores pró-

fibróticos (King et al., 2009). 

 

 

2.4.4 Tratamento paliativo 

 

A diretriz norte-americana recomenda o tratamento imediato da doença do 

refluxo gastroesofágico quando detectada em pacientes com fibrose pulmonar 

idiopática (Raghu et al., 2011). 

O tratamento da tosse com corticoide (Hope-Gill et al., 2003), a reabilitação 

pulmonar com suplementação de oxigênio (Holland et al., 2008), e o 

fornecimento de morfina e oxigênio a pacientes com dispneia mostraram uma 

resposta discreta e melhora passageira, sem eficácia duradoura (Allen et al., 

2005). Já a oxigenioterapia para doentes com hipoxemia em repouso tem, 

também, indicação pela diretriz norte-americana (Raghu et al., 2011). 
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2.4.5 Transplante pulmonar 

 

A realização do transplante pulmonar representa a única opção viável 

atualmente, aumentando comprovadamente a sobrevida dos pacientes (Thabut 

et al., 2003). O transplante pulmonar surgiu em 1983 e, desde então, passou a 

ter indicação cirúrgica progressiva, tendo em vista que a mortalidade no primeiro 

ano na fila de espera do transplante chega a 40% dos pacientes. Este fato ocorre 

em razão da curta sobrevida dos doentes após o diagnóstico, em média, 5 anos 

(Bjorker et al., 1998; O’Beirne et al., 2010). 

A indicação de transplante pulmonar pelas diretrizes utilizadas atualmente 

versa sobre a necessidade de imediata inclusão do paciente na lista de espera 

para transplante, independente do nível de avanço da doença ou do grau de 

comprometimento clínico (Orens et al., 2006), salvo em casos que 

contraindiquem o procedimento, como insuficiência renal, obesidade, uso de 

corticoterapia em altas doses, infecção por HIV ou alguma comorbidade que 

impeça o ato cirúrgico (Lynch et al., 2006; Kreider; Kotloff, 2009). 

Os pacientes transplantados nos Estados Unidos, com fibrose pulmonar 

idiopática, apresentam sobrevida média de 4 anos de vida (Thabut et al., 2009). 

No Brasil, os maiores problemas, no que tange o transplante pulmonar, são o 

pequeno número de equipes treinadas/aptas a realizar o procedimento e o baixo 

aproveitamento dos pulmões de doadores de múltiplos órgãos, pelo cuidado 

precário com os doadores nos hospitais brasileiros (Afonso Junior et al., 2015). 

 

 

2.5  Modelos experimentais 

 

A utilização de modelos experimentais permite compreender os 

mecanismos das doenças fibrosantes que acometem o pulmão por meio da 

obtenção de informações quanto a alterações bioquímicas, morfológicas e 

funcionais, sendo que a possibilidade de estudo controlado e sua 

reprodutividade gera um melhor entendimento do processo patogênico (Gauldie; 

Kolb; Moore; Hogaboam, 2008). 
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2.5.1 Modelo animal 

 

Existe necessidade de um modelo animal ideal para investigação de 

doenças, principalmente pulmonares. Todavia, as doenças pulmonares 

apresentam limitações quando da reprodução experimental independente do 

modelo utilizado, tendo em vista que, em muitas doenças, como a fibrose 

pulmonar idiopática, a etiologia permanece desconhecida (Moeller et al., 2008). 

Nas últimas décadas, inúmeros modelos de indução de fibrose pulmonar 

foram propostos, mas nenhum teve correspondência fisiopatológica com a 

Fibrose Pulmonar Idiopática. Contudo, pela necessidade de se compreender 

melhor o mecanismo de fibrose pulmonar, utiliza-se, frequentemente, o modelo 

de instilação de bleomicina para a indução experimental do processo de fibrose 

pulmonar (Moeller et al., 2008). 

 

 

2.5.2 Bleomicina e indução de fibrose pulmonar 

 

O Antibiótico Bleomicina é utilizado, frequentemente, em pacientes em 

quimioterapia, sendo extraído como resultado do processo fermentativo do fungo 

“Streptomyces verticillus”, e seu emprego ganhou destaque no tratamento clínico 

oncológico de diversos sarcomas e linfomas (Da Silva; Prolla, 1995). 

A implementação da bleomicina no modelo experimental residiu na 

percepção de que, durante o tratamento quimioterápico, 4 a 10% dos indivíduos 

apresentavam toxicidade à medicação e desenvolviam um processo de fibrose 

pulmonar subsequente (Umerazawa et al., 1996). 

A primeira descrição da utilização experimental da bleomicina para indução 

de fibrose pulmonar ocorreu em 1971 (Fleischman et al., 1971). Entretanto, a 

utilização por instilação intratraqueal em ratos remonta o final da década de 70 

(Thrall et al., 1979) e proporcionou um modelo confiável, tendo em vista a 

possibilidade de desenvolvimento de processo de fibrose pulmonar de modo 

previsível e rápido (Ferreira, 1996). Além disso, os roedores são os animais 

preferidos para os estudos em fibrose pulmonar, devido a seu fácil manuseio, à 

formação de colônias e à alta sensibilidade pulmonar (Chen et al., 1997). 



17 

Neste modelo, após a instilação intratraqueal de dose única de bleomicina, 

podemos acompanhar 3 fases diferentes da evolução:  a primeira fase (etapa 

aguda da inflamação) se estende pelos primeiros sete dias após a aplicação por 

instilação e é quando acontece a migração de células inflamatórias, edema de 

alvéolos e interstício, além da ação de mediadores inflamatórios. Na segunda 

fase (etapa subaguda), que se desenvolve do sétimo ao décimo quinto dia após 

a instilação, nota-se uma inflamação intensa com incremento de células epiteliais 

cuboides com o intuito de promover a reparação do tecido agredido e percebe-

se, também, a presença de fibrose pulmonar. Já na terceira fase (etapa de 

resolução), que corresponde ao período de décimo quinto ao trigésimo dia após 

a instilação, ocorre diminuição da inflamação e reepitelização alveolar, além do 

depósito de colágeno no tecido de granulação com a formação de fibrose 

pulmonar (Rossari, 2004). 

A melhor data para quantificar o processo de fibrose é o 14º dia, em razão 

do extenso quadro de fibrose instalado e da menor variabilidade na resposta 

fibrótica (Özyurt et al., 2004).  

O uso da bleomicina induz ao aumento de expressão do fator de 

crescimento pró-fibrótico TGF-β, produzido por miofibroblastos e fibroblastos, e 

considerado indispensável na fibrogênese (Cutroneo et al., 2006). 

 

 

2.5.3 Mecanismos e vias da lesão 

 

Existe, na fibrose pulmonar experimental, um comprometimento tanto 

epitelial quanto de capilares e do interstício septal (Costabel; King, 2001). Sendo 

que o mecanismo de desenvolvimento das lesões se apresenta em três etapas: 

na primeira, o tecido é danificado pelo agente lesivo, neste caso, a bleomicina, 

o que resulta em um segundo momento na inflamação das paredes alveolares 

e, finalmente, em uma terceira etapa, temos a instalação de processo fibrótico 

no interstício pulmonar. Tais etapas consecutivas geram decréscimo de 

distensibilidade, diminuição de volumes pulmonares e da troca gasosa, além de 

redução da capacidade de difusão pela barreira alvéolo-capilar mais espessada 

(Fabro, 2012). 
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As doenças pulmonares fibrosantes remodelam a arquitetura pulmonar e 

afetam diferentes estruturas, o que gera alterações quantitativas e qualitativas 

funcionais, de acordo com a via de lesão, que pode ser epitelial, vascular, 

imunocelular ou matriz extracelular (Fabro, 2012). 

A via epitelial é marcada pela lesão das células epiteliais alveolares, que 

apresenta uma difícil restauração adequada e acaba por comprometer a 

integridade do parênquima alveolar (Selman; Pardo, 2006). A resposta pró-

fibrótica gerada pela ativação das células alveolares epiteliais é marcada pela 

liberação de fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento 

transformador (TGF-β), fator de necrose tumoral (TNF-alfa), endotelina-1, 

osteoponina e interleucinas (IL-4, IL-13), que podem contribuir decisivamente no 

surgimento de processo fibrosante e na formação de cicatriz fibrótica irreversível 

com perda de função pulmonar (Atamas; White, 2003; Selman; Pardo, 2006; 

Murray et al., 2008). 

A via vascular merece destaque, tendo em vista que a lesão de células 

endoteliais pode ativar a resposta inflamatória, contribuindo para o processo 

fibrosante pela indução da proliferação de fibroblastos, tal remodelamento 

vascular é perfeitamente observado em modelos de fibrose pulmonar induzidos 

pela bleomicina (Hamada et al., 2005). Nesta via de lesão, devemos destacar a 

ocorrência de um desequilíbrio na produção de oxidantes e antioxidantes, em 

especial, um aumento de produção de oxidantes, que gera um acréscimo na 

expressão de NOS (nitric oxide synthase) nas células endoteliais (Saleh et al., 

1997). 

Um ponto crucial na fibrogênese pulmonar é a descontrolada e excessiva 

deposição de proteínas da matriz extracelular (Fukuda et al., 1995), sobretudo 

dos colágenos I, III e V (Fabro, 2012). 

O colágeno V participa ativamente nos processos de proliferação e 

reparação tecidual, tendo papel fundamental na interação dos componentes da 

matriz extracelular e entre os colágenos I, III e IV no interstício do pulmão 

(Aumailley; Timpl, 1986; Adachi, 1997). Nesta via de lesão, a digestão da matriz 

extracelular pode liberar fatores de crescimento presentes no microambiente, 

como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), além disso, algumas 

citocinas, como TGF-β, fator de crescimento de plaquetas (PDGF), endotelina-
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1, IL4 e IL6 ganham destaque por regularem a proliferação de fibroblastos e o 

depósito de matriz extracelular (Lokeshwar; Selzer, 2000; Silvera et al., 1994). 

Na via Imunocelular, percebemos que o processo inflamatório crônico, no 

qual existe predomínio de linfócitos, nem sempre garante persistência da 

inflamação e este fato se deve, principalmente, ao desenvolvimento de resposta 

celular mediada por TH2 (Wynn, 2008; Fernandez; Eickelberg, 2012). 

 Além disso, em estudo recente, o mecanismo paralelo que envolve TH17 

e a secreção por estas de IL-17 mostrou-se relacionado com a síntese de 

colágeno I e V, e, consequentemente, com a perpetuação do processo de fibrose 

pulmonar, sendo tal mecanismo de atividade paralela ou subjacente a TH2, ainda 

alvo de estudo (Fabro, 2012). 

 

 

2.5.4 Células-tronco e terapia celular 

 

Segundo Bogliolo (2012), as células-tronco são células dotadas de 

autorrenovação e com capacidade de diferenciação em, pelo menos, três 

linhagens celulares diferentes oriundas de um mesmo folheto embrionário. 

Sendo células progenitoras pluripotentes, as células-tronco embrionárias 

possuem a capacidade de gerar células das 3 camadas germinativas. Tais 

células necessitam de fatores de transcrição que promovem a regulação de uma 

rede de genes que controlam sua manutenção e proliferação (Mitsui et al., 2003). 

Com a descoberta de que a terapia utilizando células-tronco embrionárias 

poderia gerar teratomas e linfomas, pesquisas foram estabelecidas para induzir 

células-tronco adultas, que apresentam comportamento semelhante às 

embrionárias, porém sem os riscos da utilização destas últimas. O emprego de 

terapia com células-tronco pluripotentes induzidas tem inúmeras vantagens 

quando comparadas às células-tronco embrionárias, sendo a principal o fato das 

primeiras serem derivadas do próprio paciente e, por isso, terem uma menor 

rejeição imunológica quando comparadas a aloenxertos ou xenoenxertos de 

células-tronco embrionárias (Kim et al., 2010; Bar-Nur et al., 2011). 

Do ponto de vista ético, é mais aceitável a obtenção de precursores de 

células-tronco pluripotentes induzidas a partir de células do próprio paciente em 
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comparação às oriundas de células embrionárias. Além disso, é importante o 

fato das células-tronco pluripotentes induzidas possuírem a predisposição de 

diferenciação no seu próprio tipo celular de origem, fato esse impossível quando 

trabalhamos com células-tronco embrionárias (Kim et al., 2010; Bar-Nur et al., 

2011). 

Neste contexto, um grande número de trabalhos foi confeccionado com o 

objetivo de verificar a eficácia e segurança da terapia com os variados tipos de 

células-tronco, entre elas, as células-tronco mesenquimais (Gonçalves, 2015; 

Lim et al.; Abreu et al.; Xiang et al.; Lan et al.; Reddy, et al., 2017). 

Já em meados dos anos 50, as células-tronco hematopoiéticas passaram 

a ser usadas em experimentos terapêuticos e tratamentos de doenças, como as 

leucemias e o mieloma múltiplo (Thomas et al., 1957; Fernand et al., 1995). 

As células-tronco hematopoiéticas também foram testadas em doenças de 

depósito metabólico, como a síndrome de Hurler e melhoraram os índices de 

sobrevida dos doentes (Wynn et al., 2009). As aplicabilidades das células-tronco 

hematopoiéticas foram ainda descritas em áreas da dermatologia, cardiologia, 

cirurgia vascular e infectologia, sendo que, neste último caso, um transplante de 

medula óssea resultou na cura de um paciente HIV positivo e renovou o interesse 

da busca de tratamento eficaz para esta epidemia (Cohen, 2011). 

O primeiro sucesso com a utilização de células-tronco adultas foi com 

mesenquimais derivadas de medula óssea em pesquisas de terapia regenerativa 

para obtenção de células ósseas e de cartilagem (Caplan, 1991). Desde então, 

outras fontes de obtenção de células-tronco têm sido utilizadas (Fikry et al., 2015; 

Xiang et al.; Zhang et al., 2017). 

A utilização de tecido adiposo para obtenção de células progenitoras tem 

se destacado na medicina regenerativa na última década (Gimble et al., 2010). 

A escolha do tecido adiposo para a retirada da fração vascular estromal e 

células-tronco foi descrita inicialmente por Zuk (2002) e levou em conta algumas 

condições, como a fácil obtenção, a ausência de problemas éticos e a mínima 

expressão de antígenos de histocompatibilidade classe II. Além disso, as células 

de tal tecido são imunomoduladoras, crescem facilmente em meio de cultura e 

apresentam poucas alterações cromossômicas (Gimble et al., 2010). 
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Um elemento importante no uso de células-tronco mesenquimais quando 

comparadas com as células-tronco embrionárias, e mesmo com as induzidas, 

reside no fato de que o emprego das primeiras descarta a formação de teratomas 

(Knoepfler, 2009). 

A obtenção de células-tronco mesenquimais pode ocorrer a partir de tecido 

adiposo, sangue periférico, tecido muscular e material do cordão umbilical 

(Zhang et al., 2012). O tecido adiposo é fornecedor importante de células 

mesenquimais, amplamente usadas na regeneração de cartilagens e estruturas 

ósseas em humanos (Pak, 2011). 

A fácil extração por lipoaspiração de células mesenquimais de tecido 

adiposo torna seu uso bastante viável (Schreml et al., 2009). Além do papel 

regenerativo em ossos e cartilagem, estudos indicam segurança e eficácia 

terapêutica na utilização em pacientes com esclerose múltipla, transplante renal 

e diabetes, entre outras doenças (Siatskas et al., 2010). 

Já em 2001, tivemos um marco da terapia celular aplicada ao tecido 

pulmonar quando se evidenciou que a infusão de células-tronco hematopoiéticas 

adultas repovoa em até 20% o parênquima pulmonar (Krause et al., 2001). 

 

 

2.5.5 Diferentes tipos de colágeno 

 

O colágeno é a maior família de proteínas insolúveis, de fundamental 

importância na constituição da matriz extracelular, sendo o responsável por 

várias das propriedades físicas teciduais, sua organização em macromoléculas 

determina as características biomecânicas dos tecidos. Participando da adesão, 

diferenciação, migração e proliferação celular, exerce, ainda, atividade 

antigênica de acordo com o órgão envolvido (Gelse et al., 2003). 

Em vertebrados, já foram descritos 28 tipos de colágeno (Ricard-Blum, 

2011), sendo que as moléculas desta glicoproteína são formadas por 3 cadeias 

polipeptídicas entrelaçadas, denominadas cadeias alfas e arranjadas em tripla 

hélice estabilizada por pontes de hidrogênio (D’Arcangelo et al., 1994), mas, 

fundamentalmente, as subfamílias de colágeno tipo I, II e III correspondem a 

80% de todo colágeno do organismo (Ricard-Blum, 2011). 
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Conforme descrito por Achilleas (2016) com base na estrutura 

supramolecular, os colágenos podem ser divididos em fibrilares (tripla hélice 

ininterrupta); os formadores de rede; os associados a fibrilas com tripla hélice 

interrompida; os associados à membrana com tripla hélice interrompida; os com 

fibrilas de ancoragem; os com filamentos bandeados e os Multiplexins, conforme 

descrito no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 -  Características das subfamílias de colágeno correlacionado com o 
respectivo tipo 

Subfamílias de Colágeno Tipos 

Fibrilares (tripla hélice ininterrupta) I, II, III, V, XI, XXIV, XXVII 

Formadores de rede IV, VIII, X 

Associados a fibrilas com tripla hélice interrompida 
(FACITs) 

IX, XII, XIV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII 

Associados à membrana com tripla hélice interrompida 
(MACITs) 

XIII, XVII, XXIII, XXV 

Fibrilas de ancoragem VII 

Filamentos bandeados VI, XXVI, XXVIII 

Multiplexins XV, XVIII 

 

Na fibrose pulmonar idiopática, os tipos de colágeno com maior relevância 

são I, III, IV e V (Saldiva; Carvalho, 1985). 

O colágeno I representa 90% do colágeno total dos mamíferos e é 

sintetizado por odontoblastos, osteoblastos e fibroblastos, sendo composto por 

uma cadeia alfa-2 e duas alfa-1, organizada em feixes grossos, o que gera 

resistência às estruturas (Calvi et al., 2012). 

O colágeno III é composto a partir de três cadeias alfa-1, sintetizado por 

células reticulares e fibroblastos, formando fibras mais finas e curtas, em geral, 

em associação com colágeno I. Está presente em tecidos com certa elasticidade, 

como músculos, pele e ligamentos (Calvi et al., 2012). 

O colágeno IV é abundante na estrutura da membrana basal, gerando sua 

força mecânica. Consiste de moléculas não organizadas em fibrinas, mas sim 

anexadas de ponta a ponta em formação em rede. É encontrado associado a 

vários componentes não fibrosos da matriz extracelular, formando uma 

membrana contínua que separa alguns tecidos. Tal tipo de colágeno é produzido 
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por células musculares, células epiteliais e células endoteliais de capilares 

sanguíneos (Calvi et al., 2012). 

O colágeno V é responsável por regular o diâmetro das fibras colágenas e 

desempenha papel fundamental em reparos teciduais e na proliferação celular, 

apesar de representar apenas 2 a 5% do total das fibras de colágeno. Sua 

presença na membrana basal de vasos e em certos tecidos mesenquimais é de 

valorosa importância para a ligação do colágeno IV da membrana basal com o 

tecido conjuntivo dos órgãos. Além disso, participa ativamente da interação entre 

componentes da matriz extracelular e de outros tipos de colágeno, como o I e o 

III (Oliveira et al., 2006). 

Este tipo de colágeno representa entre todos os tipos de colágeno, o que 

tem maior imunogênicidade e o torna fundamental em processos patológicos 

associados à autoimunidade como rejeição a transplante pulmonar, à 

aterosclerose, à asma por hipersensibilidade e à fibrose pulmonar idiopática 

(Atayde, 2016). 

Assim, ficam evidentes as múltiplas funções dos tipos de colágeno e sua 

importância no processo de fibrose pulmonar, de acordo com suas configurações 

e associações, sendo necessário investigar as mudanças em suas quantidades 

relativas e na distribuição tecidual. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1  Geral 

 

Utilizar um modelo em ratos de fibrose pulmonar induzida pela bleomicina 

para investigar os efeitos da terapia com células-tronco mesenquimais (CTM) e 

seu meio condicionado no remodelamento pulmonar com objetivo de elucidar o 

mecanismo de ação das CTM e seu meio condicionado, na reversão da fibrose 

pulmonar. 

 

 

3.2 Específicos  

 

a)  Padronizar a cultura de células-tronco mesenquimais e seu meio de 

cultura; 

b)  Caracterizar o modelo experimental de fibrose pulmonar induzida pela 

bleomicina por microscopia óptica antes e após o tratamento com 

CTM e seu meio de cultura; 

c)  Avaliar a expressão de biomarcadores sorológicos (Fibrinogênio, 

Fator von Willebrand e PDGF); 

d)  Quantificar a expressão de proteínas relacionadas ao estresse 

oxidativo (NOS), citocinas pró-inflamatórias e pró-fibróticas (IL-17 e 

TGF-β), e pró-angiogênicas (VEGF e endotelina) por imuno-

histoquímica; 

e)  Quantificar a deposição de fibras do colágeno I e V por 

imunofluorescência. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Animais 

 

Para o presente estudo, foram utilizados 44 ratos machos Wistar com 8 

semanas de idade, pesando entre 250-300g, oriundos do Centro Multidisciplinar 

de Pesquisas Biológicas da Unicamp. Os animais foram mantidos em caixas de 

polipropileno revestidas com serragem estéril, e sistema de ventilação filtrada 

em salas com temperatura e luminosidade controladas (22°C e 12h- luz e 12h- 

escuro, respectivamente). Durante o período experimental, os ratos receberam 

dieta sólida e água suplementada ad libitum. 

 

 

4.2 Desenho experimental  

 

Os animais foram distribuídos em 4 grupos de 10 animais e + 4 animais 

para obtenção de gordura abdominal para síntese de células-tronco 

mesenquimais, tais animais foram mantidos sob controle estrito do bioterista e 

do veterinário responsável da Unidade de Pesquisa Experimental da Faculdade 

de Medicina de Botucatu, conforme descrito abaixo: 

 

a)  G1: Salina-salina = animais do grupo-controle: Animais instilados com 

solução salina endotraqueal no primeiro dia da experiência (D0) e 

tratados com solução salina infundida em veia caudal no décimo dia 

da experiência (D10); 

b)  G2: Bleo-Salina = controle da fibrose: Animais instilados com 

bleomicina (BLM) endotraqueal em D0 e tratados com solução salina 

infundida em veia caudal em D10; 
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c) G3: Bleo-MSC = grupo de estudo de células-tronco: Animais instilados 

com BLM endotraqueal em D0 e tratados com células-tronco 

mesenquimais obtidas a partir de tecido adiposo (MSC) infundidas em 

veia caudal em D10; 

d)  G4: Bleo-CM = Grupo de estudo do efeito parácrino: Animais 

instilados com BLM endotraqueal em D0 e tratados com meio de 

cultura onde as células-tronco mesenquimais foram cultivadas a partir 

de tecido adiposo (CM) infundido em veia caudal em D10. 

 

Estes grupos e etapas estão resumidos no Quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2 –  Desenho experimental do estudo 

 

 

A justificativa para o pequeno número de animais em cada grupo está 

relacionada à adesão de nossa pesquisa a uma recomendação de norma 

internacional adotada a partir de Guideline da International Society for Stem Cell 

Research (Kimmelman et al., 2016) sobre o bem-estar animal. Tal normatização 

considera que a pesquisa pré-clínica com terapias baseadas em células-tronco 

faz uso intenso de modelos animais, a partir daí, orienta que os pesquisadores 

devem aderir ao princípio dos três “Rs” (Reduce Numbers, Refine Protocols and 

Replace Animals): reduzir números, refinar protocolos e substituir animais com 

plataformas experimentais in vitro ou não animais, quando possível. Esta 



33 

recomendação, entretanto, não é incompatível com realização de experimentos 

de replicação ou poder estatístico adequado. Na verdade, estes são os principais 

passos para assegurar que as experiências com animais obtenham conclusões 

robustas, com adequada amostragem. Esta recomendação também não deve 

ser interpretada como sugestão que experimentos in vitro ou por plataformas não 

animal sejam suficientes para apoiar investigações clínicas.  

 

 

4.3  Aprovação do comitê de ética 

 

O estudo foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, sob 

Protocolo n° 530/13, de 02.06.2014. 

 

 

4.4 Indução experimental da fibrose pulmonar 

 

Para indução de fibrose pulmonar em ratos, utilizou-se o modelo 

experimental proposto por Punithavathi, 2000. 

Os animais foram sedados com xilazina (0,5 ml/kg) e ketamina (1 ml/kg), 

seguida de antissepsia e tricotomia dos pelos do pescoço, numa extensão de  2-

3 cm na pele para visualização e exposição da traqueia, em seguida, foi realizada 

a canulação da traqueia com angiocath 22 BD® (0,9x25mm) por meio da qual se 

instilou bleomicina numa dose de 1,5 U (0,3 mg / kg) + 0,2 ml de solução salina 

ou solução salina pura, dependendo do grupo experimental. 

Após a instilação, o cateter foi removido e suturada a pele dos animais com 

fio reabsorvível. Os animais foram colocados, em seguida, em gaiolas nas quais 

receberam analgésicos e outros cuidados necessários. 
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4.5  Obtenção, processamento e caracterização de células-tronco 
mesenquimais  

 

Levando em consideração as características das células-tronco 

mesenquimais alogênicas de tecido adiposo e do seu meio condicionado, como 

descrito pela literatura (Bertanha et al., 2013), como o bom desempenho e fácil 

amplificação em cultura; a baixa expressão de antígenos HLA tipo II e a sua 

capacidade imunomoduladora, optamos, neste experimento, pelo uso de 

células-tronco mesenquimais obtidas de tecido adiposo.  

O tecido adiposo emergiu, nos últimos 5 anos, como uma fonte promissora 

de células-tronco mesenquimais para terapia celular. O local de coleta do tecido 

adiposo foi definido com base nos resultados preliminares do Laboratório de 

Engenharia Celular do Hemocentro de Botucatu, que demonstrou que as células-

tronco obtidas a partir da gordura do abdome apresentavam uma curva de 

crescimento superior às obtidas em outras partes do corpo animal (Freitas et al., 

2015). 

Para a obtenção de tecido adiposo abdominal, foram utilizados quatro 

animais machos Wistar, com o mesmo peso e idade, mas não pertencentes a 

nenhum dos quatro grupos de trabalho. Após anestesia intraperitoneal dos 

animais com 30 mg/kg de tiopental de sódio a 2,5%, eles foram colocados em 

fluxo laminar com filtro Hepa para remover o fragmento de tecido adiposo. Foi 

realizada antissepsia da pele numa área de 2-3 cm em abdome, com 

identificação e remoção de fragmentos com peso médio de 1,2 g por animal. 

O fragmento de tecido adiposo foi lavado abundantemente com solução 

salina a 0,9% (100-200ml) e, depois, colocado num tubo cônico estéril contendo 

meio de transporte HEPES com antibióticos. O material foi embalado em caixa 

de isopor e transportado para o Laboratório de Engenharia Celular do 

Hemocentro de Botucatu. Após a recepção do material, o tecido sofreu lavagem 

em tampão PBS e foi submetido à incubação com Colagenase tipo I Invitrogen® 

durante 12 horas em repouso em estufa a 37°C. 

A ação enzimática foi bloqueada com a adição de soro fetal bovino (SFB) 

durante 5 minutos. O conjunto foi transferido para tubo Falcon de 15 ml. O 

material foi centrifugado durante 10 minutos, o sobrenadante foi aspirado, o 
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sedimento foi redissolvido em PBS e centrifugado a 1200 rpm durante 10 min 

para remoção completa da enzima. 

Em câmara de Neubauer, a viabilidade e a contagem de células foram 

determinadas pela exclusão do corante azul de tripan. Uma alíquota das células 

foi encaminhada para caracterização por citometria de fluxo utilizando os 

marcadores: CD44, CD90, CD73, CD105 (marcadores positivos) e CD11b, CD45 

e CD31 (marcadores negativos). As células foram colocadas em placas em 

frascos T de 25 cm2 mantendo-as em meio seletivo Mesencult Invitrogen® e em 

observação microscópica utilizando o microscópio invertido Axiovert 200, Zeiss®. 

A cultura foi mantida sob condições específicas de incubadora de CO2, com 

jaqueta de água a 37 °C, Thermo®. Após, aproximadamente, 4 dias, tivemos o 

estabelecimento de colônias de células fibroblastoides aderentes, sendo o meio 

de cultura DMEM Knockout Invitrogen® (5 ml) trocado a cada dois dias. 

Depois de observar a confluência celular, as células foram, novamente, 

submetidas a processamento enzimático para desprendimento da placa de 

cultura e nova alíquota foi processada por citometria de fluxo utilizando os 

marcadores mencionados. A análise foi realizada no citômetro de fluxo FACS 

Calibur BD® por meio da leitura no Software Cell Quest Pro®. É importante notar 

que as células-tronco mesenquimais plaqueadas foram amplificadas até a 4ª 

passagem para se obter o número adequado de células para o experimento, 

sendo as mesmas armazenadas congeladas em nitrogênio líquido. No momento 

da utilização, o descongelamento e o agrupamento das células-tronco 

mesenquimais de tecido adiposo foram realizados para subsequente infusão 

intravenosa (veia caudal) nos animais. 

 

 

4.6  Padronização das células-tronco mesenquimais  

 

O peso médio de tecido adiposo removido foi 1,2 g e, após dissociação com 

o uso de colagenase tipo I, a contagem celular média foi de 3,05 x 106 células/g 

de tecido adiposo, quantidade considerada suficiente para as necessidades do 

experimento, tendo em vista as fases subsequentes de amplificação em cultura. 
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As células plaqueadas foram expandidas até a quarta passagem em meio de 

Knockout DMEM, mantidas sob condições de cultura estéreis. 

Para confirmar o padrão das células-tronco mesenquimais obtidas a partir 

do tecido adiposo, foi seguida a orientação da International Society for Stem Cell 

Research (ISSCR). O ISSCR destaca 4 métodos para a caracterização de 

células-tronco mesenquimais, sendo, pelo menos, 3 necessários para confirmar 

o perfil das células. Os 4 critérios são: 1) adesão ao plástico e formação de 

colônias de fibroblastos; 2) análise do perfil celular por citometria de fluxo usando 

marcadores positivos e negativos; 3) diferenciação em 3 linhagens teciduais de 

origem mesodermal (condrogênica, osteogênica e adipogênica); e 4) análise da 

expressão gênica por biologia molecular. Neste protocolo, foram utilizados os 3 

primeiros critérios, seguindo os procedimentos operacionais de padronização do 

Laboratório de Engenharia Celular do Hemocentro de Botucatu, baseados nos 

padrões atuais adotados no Guideline do ISSCR (2016). 

 

 

4.7  Infusão das células-tronco ou de meio condicionado 

 

Para entender melhor como as células-tronco adultas derivadas de tecido 

adiposo modulam a fibrose pulmonar e qual o papel do meio condicionado obtido 

a partir da cultura de células-tronco mesenquimais entre a terceira e a quarta 

passagem, optamos por explicar tais situações separadamente. Depois de se 

plaquear 1 x 105 células na presença de meio de Knockout DMEM, aguardamos 

que a cultura alcance 100% de confluência, sem troca de meio de cultura. O 

sobrenadante da cultura (meio condicionado) foi removido esterilizado e 

congelado a -80°C no volume de infusão (200 μl), e uma alíquota foi utilizada 

para medir os fatores de crescimento. As células-tronco mesenquimais foram 

tripsinizadas e congeladas em nitrogênio líquido à concentração de 1,5x106 

células até ao momento da utilização. Seis horas antes do uso, as células foram 

descongeladas, quantificadas e a viabilidade determinada. Depois disso, 

analisou-se o conjunto de células e ajustou-se a concentração para infusão em 

1x106 células viáveis, diluídas em solução salina 200 μl. Injeções intravenosas 

foram administradas na veia caudal em todos os animais do estudo experimental: 
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G1 (controle) e G2 (Bleomicina) receberam injeções com solução salina a 0,9%, 

o que só serviu para simular o mesmo estresse dos grupos de animais tratados 

com células-tronco mesenquimais (Grupo 3) e meio condicionado (grupo 4). O 

volume infundido nos animais dos grupos 1 e 2 foi de 0,2 ml de solução salina a 

0,9% e, no grupo 3, a quantidade de 1 x 106 células foi diluída em 0,2 ml de 

solução salina a 0,9%, o grupo 4 recebeu 500 μl de meio condicionado diluído 

em 0,2 ml de solução salina a 0,9%. Depois de receber as injeções, os animais 

foram devolvidos às caixas e retornados ao seu alojamento no biotério, em que 

foram acompanhados pelo bioterista quanto a possíveis alterações clínicas. 

 

 

4.8  Biomarcadores séricos 

 

As plaquetas contêm grânulos considerados reservatórios biológicos de 

fatores de crescimento, os quais são muito importantes na angiogênese, 

cicatrização e regeneração tecidual. 

As concentrações séricas destes fatores de crescimento foram medidas em 

duplicata utilizando o kit comercial Luminex/MagPix Milliplex, MAGNETIC BEAD 

(Millipore,EUA)/Millipore High-Sensitivity Milliplex Assay, sendo um sistema de 

detecção com curvas próprias de calibração no equipamento MagPix™, a alta 

sensibilidade do teste, muito superior aos clássicos testes de imunoensaio 

enzimático, são capazes de detectar concentrações menores que 0,13pg/dl. 

Foram analisados os sobrenadantes de cultura das células-tronco mesenquimais 

e amostra de soro de animais dos grupos-controle e tratados, por meio do 

sistema de dados multiplex. A análise dos dados foi realizada com software 

integrado ao equipamento MILLIPLEX® Analyst 5.1, que permite a aquisição e 

análise de dados perfeitamente integrados com MAGPIX®. Este software possui 

algoritmo de ajuste de curva bastante avançado usando conjuntos de dados de 

amostras reais, além do controle interno do kit. Os biomarcadores (fatores de 

crescimento) presentes no Kit Luminex® - Millipore® utilizado em nossa 

pesquisa foram: Fibrinogênio, Fator von Willebrand, PDGF-AA e RANTES, 

sendo estes já padronizados e utilizados em nosso laboratório de Engenharia 

celular na UNESP (Vanni, 2016). 
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Quadro 3 – Descrição do biomarcador utilizado e sua respectiva função, 
segundo Vanni (2016) 

 

 

 

4.9  Microscopia óptica 

 

Após o 14º ou 21º dias do experimento, os animais foram eutanasiados 

com Ketamina (10mg/kg) intraperitoneal, sendo, em seguida, realizadas uma 

toracotomia de linha média e canulação da traqueia; os pulmões foram fixados 

por instilação de formalina a 10% tamponada, a uma pressão de 18-22 cm H2O. 

A traqueia foi, então, ligada e os pulmões, separados do coração, foram imersos 

em solução tamponada de formalina (10%) durante 6 horas. O pulmão esquerdo 

foi seccionado perpendicularmente à base pulmonar (eixo apico-basal) 

originando 2 segmentos, um contendo o lobo superior e outro contendo a língula 

e o lobo inferior. A seguir, foram seccionados em cortes 1 x 0.5 cm desidratados 

por concentrações crescentes de álcool, diafanizados pelo xilol e incluídos em 

parafina. Lâminas contendo cortes de 5µm foram corados pela hematoxilina-

eosina (H & E) e tricrômio de Masson+Verhöff, e silanizadas para realização da 

Imuno-histoquímica e imunofluorescência. 
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4.10  Imuno-histoquímica 

 

A expressão proteica das enzimas oxidantes, citocinas pró-inflamatórias, 

pró-fibróticas e pró-angiogênicas foi determinada por Imuno-histoquímica. Os 

cortes histológicos foram desparafinados, hidratados e as lâminas foram 

incubadas com citrato de sódio. A atividade de peroxidase endógena foi 

bloqueada com peróxido de hidrogênio a 3%. As lamelas foram lavadas em PBS 

com Tween-20 a 0,05% (Sigma, St. Louis, MO), bloqueadas com bloco de 

proteína livre de soro (Dako, Carpinteria, CA) e imunocoradas com EasyLink 

One, Immunobioscience Corp. EUA e ImmPRESS, Reagente, Vector 

Laboratories, Inc., Burlingame. Após padronização das diluições, os seguintes 

anticorpos foram utilizados: CA Anticorpo para NOS1 (Sc-1025), NOS2 (sc-651), 

NOS3 (sc-654) (Santa Cruz, diluição 1: 1000); TGF-β1 (Sc-146) (Santa Cruz, 

diluição 1: 500); VEGF (sc-152) (Santa Cruz, diluição 1: 100); Endotelina-1 (Sc-

21625) (diluição de Santa Cruz 1: 100) e IL-17 (sc-7927) (Santa Cruz, diluição 1: 

100) e incubadas durante a noite a 4ºC. Utilizou-se, ainda, uma imunoglobulina 

G do isotipo (IgG) como controle negativo. 

No caso das NOS, foram analisados os 3 anticorpos em razão das 

diferentes atuações dessas no processo inflamatório: NOS1 (nNOS) – atua como 

elemento de sinalização, atuando como fator crítico para a iniciação da 

inflamação sistêmica, além de poder influenciar a produção de NOS2. Já a NOS2 

(iNOS) é associada à resposta proliferativa dos miofibroblastos após estímulos 

de citocinas, além disso, é, também, produzida por fibroblastos em condições de 

lesão pulmonar. A NOS3 (eNOS) é expressa pelos pneumócitos e relaciona-se 

com a regulação da hipóxia, além disso, é essencial para expressar NOS2 em 

condições inflamatórias (Liu et al.,2005; Duma et al., 2011; Filipczak et al., 2015). 

 

 

4.11  Imunofluorescência 

 

A expressão proteica do colágeno I e V foi realizada por 

imunofluorescência. As secções de parafina foram lavadas em xileno e 

desidratadas em etanol graduado. A recuperação do antígeno foi realizada por 
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tratamento enzimático de pulmões com pepsina bovina (10000 UTD) (Sigma 

Chemical Co). Em tampão de ácido acético (pH = 2,2) (4 mg/ml), durante 30 

minutos a 37° C e, subsequentemente, foi realizada incubação com 5% Leite em 

PBS. As lâminas foram, então, incubadas de um dia para o outro, a 4° C com 

anticorpo policlonal de rato para colágeno V (1: 2000) e colágeno I (1: 1000), 

obtido a partir de placenta humana. Para os controles negativos, as secções 

foram incubadas com soro fetal bovino ao invés do anticorpo primário. 

Finalmente, as secções foram incubadas com uma imunoglobulina de cabra 

antirrato e anticoelho conjugada com FITC (Sigma Chemical CoTM, Saint Louis, 

MO, EUA, diluição 1:50) como um anticorpo secundário e montada com um meio 

de montagem aquoso.  

 

 

4.12 Morfometria 

 

Para avaliação das células imunocoradas para NOS1, NOS2, NOS3, TGF-

β1, VEGF, Endotelina-1 e IL-17; os cortes histológicos do pulmão foram 

analisados com aumento de 400X utilizando a técnica do “point-counting” 

padronizada em nosso laboratório (Parra et al., 2006; Fabro et al., 2012). Um 

retículo de 100 pontos e 50 retas foi acoplado à ocular do microscópio. Procedeu-

se, então, à contagem do número de pontos que incidiram sobre as células 

positivas dentro do campo do retículo e o número de pontos que coincidiram com 

a área do tecido presente no mesmo campo do retículo. Essa avaliação foi 

realizada em 10 campos não coincidentes no parênquima pulmonar. Os 

resultados foram expressos células positivas por unidade de área (103 µm2). 

A avaliação das fibras do colágeno coradas por tricrômio Masson+Verhoef 

e imunofluorescência foi realizada por análise digital por meio da densidade 

óptica. As imagens foram obtidas utilizando-se um microscópio de fluorescência 

OLYMPUS e uma câmera digital (OLYMPUS) conectados a um computador e 

ampliadas 400X. Dez campos de parênquima pulmonar foram fotografados. O 

software ImageProPlus informa um limiar de tons de cores que representam as 

áreas positivas de modo a permitir a quantificação da área pré-determinada. Foi 

definido um limiar de cor azul e verde birrefringente para o cálculo das fibras do 
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colágeno respectivamente coradas pelo Masson+Verhöeff e imunofluorescência 

no parênquima pulmonar. Assim, a fração de volume das fibras do colágeno no 

parênquima pulmonar foi determinada. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de área positiva (fração de volume). 

 

 

4.13  Análise estatística  

 

As amostras obtidas a partir da análise quantitativa foram expressas como 

média ± desvio padrão (DP) e foram avaliadas de acordo com a distribuição das 

alterações morfológicas dos animais do experimento e também dos controles. A 

análise descritiva foi demonstrada pelo teste ANOVA, que foi aplicado para 

verificar as diferenças entre os grupos. Quando necessário, o teste de Turkey 

aplicado foi utilizado para identificar as diferenças entre as medidas. Quando p 

<0,05, os resultados foram considerados indicativos de significância estatística. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1 Caracterização e validação das células-tronco mesenquimais  

 

Quatro animais foram utilizados para a remoção de fragmentos de tecido 

adiposo abdominal, a gordura retirada era relativamente homogênea e com peso 

médio de 1,2 g por fragmento coletado. Após dissociação com a colagenase tipo 

I, realizou-se a contagem celular e o número médio de células obtido foi de 3,05 

x 106 (Tabela 1), com uma viabilidade média de 89,93%. As células foram 

colocadas em placas em frascos T aderentes na presença de meio DMEM-

Knockout com 10% de soro bovino fetal para amplificação das células-tronco 

mesenquimais. Estas, com a capacidade de adesão ao plástico, começaram a 

assumir um aspecto fibroblastoide típico, como pode ser visto na Figura 1 em A. 

Na mesma figura em B, observa-se a confluência das células com aparência 

típica, sendo configurada a verificação do primeiro critério determinado pela 

ISSCR. 

 

Tabela 1 - Peso em gramas de tecido adiposo, número total de células após 
dissociação por colagenase tipo 1 e viabilidade celular 
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Figura 1 - A = Início da adesão plástica, presença de células fibroblastoides no 
7º dia de cultura (ampliação 20x). B = presença de colônias fibroblastoides de 
células aderentes com confluência a 70% no 14º dia de cultura (ampliação 10x). 
 

Após atingir confluência superior a 90%, as células foram expandidas para 

superfícies maiores até a 4ª passagem, quando seu perfil fenotípico foi 

estabelecido com diferentes marcadores por citometria de fluxo. 

 

 

Figura 2 - Análise do perfil fenotípico de CTM-TA, 3ª passagem. a = gráfico de 
dispersão e gating das CTM; b = controle negativo; c = CD71-FITC positivo fraco; 
d = CD106 PE positivo; e = controle isotípico, negativo; f = CD40 PE positivo; g 
= CD45 PE negativo. 
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Figura 3 - Análise do perfil fenotípico de CTM-TA, 3ª passagem. h= CD40 FITC 
positivo; i=CD45PE negativo; j= CD90-PERCP positivo; k = CD11b APC 
negativo; l= CD44 FITC negativo; m= CD31PE positivo fraco.  
 

Dos oito marcadores utilizados para imunofenotipagem, naqueles 

negativos (CD11b-APC, CD44-FITC e CD45-PE), a média da intensidade de 

fluorescência (MIF) foi inferior a 2%, enquanto que, para outros dois, CD71-FITC 

e CD 31 PE, as médias as médias foram de 12,44 e 15,7%, respectivamente, 

considerados positivos fracos. Para os marcadores CD40-FITC, CD 90-PERCP 

e CD 106 PE, as MIF são muito superiores, de acordo com o esperado (Ramos 

et al., 2016). 

Após a caracterização por citometria de fluxo (2º critério), o terceiro 

indicador de verificação MSC foi estabelecido seguindo os critérios ISSCR: a 

diferenciação. 

As Figuras de 4 a 7 indicam aspectos da cultura celular e desempenho de 

diferenciação. Ressalta-se, na Figura 4, a adesão ao plástico, citoplasma 

abundante e fibrilar, na Figura 5, nota-se a exuberância da diferenciação 
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adipogênica. Na Figura 6, observamos a diferenciação osteogênica corada por 

Alizarin Red e, na Figura 7, temos a diferenciação condrogênica, corada por azul 

de toluidina. 

 

 

Figura 4 - Fotomicrografias de cultura de CTM no 21º dia sem diferenciação. 
Microscopia invertida por contraste de fase (ampliação de 40X). Colônia de 
células de fibroblastos em aderência ao plástico. 
 

 

Figura 5 - Fotomicrografias da cultura CTM no 21º dia de diferenciação 
adipogênica. Microscopia de contraste de fase invertida (ampliação 20X). A = 
Adipócitos com grande quantidade de lipídios no interior. Fibroblastos e células 
epitelioides também podem observados. 
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Figura 6 - Fotomicrografias de cultura de CTM no 21º dia de diferenciação 
osteogênica corada com Alizarin Red (ampliação 20X). A coloração vermelha 
identifica as deposições de cálcio das trabéculas ósseas. 
 

 

Figura 7 - Fotomicrografias da cultura de CTM no 21º dia de diferenciação 
condrogênica. Microscopia de contraste de fase invertida (ampliação 20X). 
Coloração de azul de toluidina. 
 

Tendo confirmado o perfil fenotípico, a capacidade de adesão plástica e a 

diferenciação em 3 linhagens mesodérmicas, a identidade das CTM cultivadas 

foi estabelecida inequivocamente. 

Depois disso, essas foram separadas para a criopreservação de 25 

ampolas contendo células 1x106 para o procedimento terapêutico. Um conjunto 

das 4 amostras diferentes foram separadas e recaracterizadas por citometria de 

fluxo confirmando o perfil novamente. Todo o sobrenadante de cultura, isto é, o 
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meio de cultura rico em fatores de crescimento secretados pelas CTM foi 

recolhido e condicionado para a dosagem de fatores e subsequente utilização 

terapêutica. A técnica de esferas fluorescentes foi utilizada no sistema 

Luminex/Millipore®, conforme padronização. 

 

 

5.2 Recuperação clínica após tratamento 

 

A variação de peso pode ser apreciada no Gráfico 1. Uma diferença 

significativa foi encontrada entre os dois pontos de sacrifício D14 e D21. No dia 

21, os animais tratados com CTM (MSC) e MC (CM) apresentaram um aumento 

significativo de peso em comparação com os animais aos 14 dias. 

 

Gráfico 1 - Diferença de peso entre dois pontos de sacrifício D14 e D21, 
juntamente com estatísticas 

 
*p < 0,05 em comparação com BLM grupo de 14 dias; 
**p < 0,05 em comparação com BLM grupo de 21 dias. 
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5.3 Biomarcadores 

 

5.3.1 Fibrinogênio 

 

Como pode ser observado no Gráfico 2, nos grupos de controle, a 

concentração de fibrinogênio (A) é relativamente estável e reflete a dosagem 

normal desta proteína de fase aguda, que diminui no plasma nas agressões ao 

organismo visando manter a hemostasia e evitar sangramento. Dentre os grupos 

tratados, a dosagem foi mais expressiva para os animais que receberam células-

tronco mesenquimais, sendo que, no grupo de animais infundidos com o meio 

condicionado à manutenção dos níveis de fibrinogênio, foi menos significativa, 

mostrando uma tendência de menor controle de consumo desta proteína de fase 

aguda, em razão da manutenção do processo inflamatório visando à reparação 

tecidual, como destacado nos grupos MSC e CM em D14 e D21. 

 

Gráfico 2 Representação das concentrações de fibrinogênio plasmático nos 
animais de controle (CTR); com fibrose pulmonar induzida por 
bleomicina não tratada (BLM); no grupo tratado com células-tronco 
mesenquimais (MSC) e no grupo tratado com meio condicionado 
(CM) 
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5.3.2 Fator von Willebrand (vWF) 

 

Fator von Willebrand (vWF) é uma proteína de fase aguda cujos níveis de 

concentração (B) aumentam nos processos inflamatórios, sendo liberada pelo 

endotélio e plaquetas. Os níveis tidos como normais são expressos pelos grupos 

de controle tanto em D14 quanto em D21. Tais concentrações foram 

significativamente mais altas para os grupos não tratados (BLM) em D14 e D21. 

Para os grupos tratados MSC e CM, a regularização dos níveis de concentração 

foi creditada ao consumo do vWF após a inflamação causada pela bleomicina, o 

que manteve os níveis próximos do normal e similares aos apresentados pelos 

grupos-controle em D14 e D21, o que indica reparação tecidual. Já os grupos 

que receberam bleomicina e não foram tratados (BLM) tiveram acúmulo do vWF 

em razão da não mais ocorrência de reparação pela implementação de processo 

fibrótico. 

 

Gráfico 3 - Representação da concentração do fator de von Willebrand, em 

nanogramas/ml, nos animais de controle (CTR); com fibrose 
pulmonar induzida por bleomicina não tratada (BLM); no grupo 
tratado com células-tronco mesenquimais (BLM MSC) e no grupo 
tratado com meio condicionado (BLM CM) em D14 e D21 
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5.3.3 Fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) 

 

No gráfico a seguir, nota-se que as concentrações de fator de crescimento 

derivado de plaquetas (C) tidas como normais são expressas pelo grupo-controle 

tanto em D14 quanto em D21. Tais concentrações foram significativamente mais 

altas para o grupo de fibrose induzida não tratada (BLM) em D14 e D21. Para os 

grupos tratados MSC e CM, o consumo de PDGF foi evidente após a inflamação 

causada pela bleomicina, o que manteve os níveis próximos do normal e 

similares aos apresentados pelo grupo-controle em D14 e D21, o que indica 

reparação tecidual. Já os grupos agredidos pela utilização de bleomicina e não 

tratados (BLM) passam a acumular PDGF em razão de não mais ocorrer 

estímulo à angiogênese ou reepitelização pulmonar pela fibrose instalada. 

 

Gráfico 4 - Representação da concentração de PDGF-AA nos animais de 
controle (CTR); com fibrose pulmonar induzida por bleomicina não 
tratada (BLM); no grupo tratado com células-tronco mesenquimais 
(BLM MSC) e no grupo tratado com meio condicionado (BLM CM) 
em D14 e D21 
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Um fato a ser registrado é que RANTES (“Regulada por ativação, normal 

da célula T expressa e segregada”), uma proteína que desempenha o papel de 

recrutar leucócitos para o local da inflamação, também fazia parte do kit de 

biomarcadores utilizados, entretanto, não teve suas análises publicadas, tendo 

em vista que seu estudo indicou resultados inconclusivos.  

 

 

5.3.4 Células-tronco e meio condicionado induzem a reversão da 
inflamação e de fibrose pulmonar induzida pela bleomicina 

 

Comparado aos pulmões controles, pulmões do grupo BLM exibem 

proeminente deposição de matriz extracelular nos eixos broncovasculares com 

extensão para os septos alveolares associada a moderado infiltrado inflamatório 

linfocitário. Destaca-se, ainda, a distorção histoarquitetural com bronquiectasias 

de tração. O quadro morfológico é similar entre 14 e 21 dias após indução, com 

discreta reversão neste último (Figura 7A). Após 14 dias de tratamento, pulmões 

dos grupos BLM-MSC e BLM-CM exibem após moderada reversão da fibrose 

pulmonar em comparação ao grupo BLM, predominando, ainda, a distorção 

arquitetural e expansão da matriz extracelular. Em contraste, ao 21º dia após 

tratamento nota-se quase completa reversão da fibrose e discreto processo 

inflamatório associado. 
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Figura 8 -  (A) Principais características histológicas dos pulmões na fibrose 
pulmonar induzida pela bleomicina e tratados com células-tronco após 14 e 21 
dias. Histoarquitetura pulmonar preservada nos controles e BLM-MSC e BLM-
CM após 21 dias de tratamento. Fibrose e infiltrado inflamatório septal nos 
pulmões BLM. Hematoxilina & Eosina, aumento 100X (BLM- bleomicina; BLM-
MSC, bleomicina- células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de 
cultura). 
 

 

5.3.5 Células-tronco e meio condicionado induzem reversão da arteriopatia 
no parênquima pulmonar distal 

 

Sob coloração com Masson+Verhöff, observa-se uma marcante expansão 

da matriz extracelular na adventícia de pequenos vasos (< 50 micrômetros) no 

grupo BLM, tanto no 14º como 21º dias (Figura 8A). Houve, ainda, uma redução 

significante nos animais tratados com MSC e CM em 14 e 21 dias quando 

comparados aos animais do grupo BLM no mesmo período (P<0.05; Figura 8B). 
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Figura 9 - Principais características da arteriopatia pulmonar na fibrose pulmonar 
induzida pela bleomicina e tratada com células-tronco. A) Espessamento 
concêntrico laminar da artéria intra-acinar no grupo BLM 14 e 21 dias; reversão 
do espessamento nos grupos BLM-MSC e BLM-CM. B) Gráficos em box-plots 
exibindo significante reversão do espessamento concêntrico das artérias intra-
acinares nos grupos BLM-MSC e BLM-CM comprados ao grupo BLM (P<0.05; 
ANOVA teste). Masson+Verhoff, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, 
bleomicina-células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de 
cultura). 
 

 

5.3.6 Células-tronco e meio condicionado induzem diminuição da 
expressão de enzimas oxidantes 

 

Houve significante aumento da expressão da NOS1 no endotélio das 

artérias pulmonares intra-acinares no grupo BLM nos dias 14 e 21 em 

comparação com os respectivos grupos de controle (P<0.05; Figura 9A e 9B). 

Houve significante reversão da expressão da NOS2 no endotélio das artérias 

intra-acinares nos grupos tratados MSC e CM quando comparados ao grupo 

BLM (P<0,05; Figura 10A e 10B). A reversão do espessamento concêntrico nas 

artérias intra-acinares foi mais proeminente no grupo MSC. 
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Figura 10 - Imunoexpressão da NOS1 no endotélio das artérias pulmonares 
intra-acinares na fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com 
células-tronco. A) Espessamento concêntrico laminar da artéria intra-acinar no 
grupo BLM 14 e 21 dias; reversão do espessamento nos grupos BLM-MSC e 
BLM-CM. B) Gráficos em box-plots exibindo significante redução da expressão 
da NOS1 nos grupos BLM-MSC e BLM-CM comparados ao grupo BLM (P<0.05; 
ANOVA teste). Imuno-histoquímica, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-
MSC, bleomicina- células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de 
cultura).   
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Figura 11 - Imunoexpressão da NOS2 no endotélio das artérias pulmonares 
intra-acinares na fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com 
células-tronco. A) Espessamento concêntrico laminar da artéria intra-acinar no 
grupo BLM 14 e 21 dias; reversão do espessamento nos grupos BLM-MSC e 
BLM-CM. B) Gráficos em box-plots exibindo significante redução da expressão 
da NOS2 nos grupos BLM-MSC e BLM-CM comparados ao grupo BLM (P<0.05; 
ANOVA teste). Imuno-histoquímica, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-
MSC, bleomicina -células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de 
cultura).  
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Figura 12 - Imunoexpressão da NOS3 no endotélio das artérias pulmonares 
intra-acinares na fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com 
células-tronco. A) Espessamento concêntrico laminar da artéria intra-acinar no 
grupo BLM 14 e 21 dias; reversão do espessamento nos grupos BLM-MSC e 
BLM-CM. B) Gráficos em box-plots exibindo significante redução da expressão 
da NOS3 nos grupos BLM-MSC e BLM-CM comparados ao grupo BLM (P<0.05; 
ANOVA teste). Imuno-histoquímica, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-
MSC, bleomicina- células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de 
cultura). 
 

 

5.3.7 Células-tronco e meio condicionado induzem diminuição da 
expressão de endotelina-1 

 

Na análise de endotelina-1, observou-se um aumento significante da 

expressão da endotelina nas artérias intra-acinares e capilares do parênquima 

pulmonar no grupo BLM, sendo tal fato observado tanto em 14 quanto em 21 

dias (P<0.05; Figura 12A e 12B). 
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Figura 13 - Imunoexpressão da endotelina-1 no endotélio das artérias 
pulmonares intra-acinares e capilares na fibrose pulmonar induzida pela 
bleomicina e tratada com célula stronco. A) Expressão aumentada no grupo BLM 
14 e 21 dias; diminuição da expressão nos grupos BLM-MSC e BLM-CM. B) 
Gráficos em box-plots exibindo significante redução da expressão da endotelina-
1 nos grupos BLM-MSC e BLM-CM comparados ao grupo BLM (P<0.05; ANOVA 
teste). Imuno-histoquímica, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, 
bleomicina-células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de 
cultura). 
 

 

5.3.8 Células-tronco e meio condicionado modulam a expressão da 
proteína de remodelamento IL-17, a ativação dos fibroblastos TGF-β e 
a síntese de colágeno 

 

Houve aumento significante da expressão da interleucina 17 (P<0.05; Fig. 

13 A-B) nos miofibroblastos dos septos alveolares dos grupos tratados (MSC e 

CM) nos dias 14 e 21 em relação ao grupos-controle.  Igualmente significante, 

foi a redução da expressão de TGF-β e VEGF nos grupos tratados 14 e 21 dias 

em relação ao grupo BLM (P<0.05; Figuras 14A e 14B e Figuras 15A e 15B) 

Na Figura 16 (A e B), observa-se o depósito das fibras do colágeno I nos 

grupos BLM, BLM-MSC e BLM-CM. Nota-se aumento significante da 

birrefringência e espessamento do colágeno I ao redor das artérias intra-acinares 
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e septos alveolares significativo no grupo BLM, tanto aos 14 como aos 21 dias 

em comparação com os respectivos grupos de controle (P<0,05). Houve redução 

significante da birrefringência e irregularidade das fibras do colágeno I nos 

grupos tratados em relação ao grupo BLM (P<0,05).  Igualmente significante, foi 

a redução da birrefringência e irregularidade das fibras do colágeno V nos grupos 

BLM-MSC e BLM-CM aos 14 e 21 dias em comparação ao grupo BLM (P<0.05; 

Figuras 17A e 17B). 

 

 

Figura 14 - Imunoexpressão da IL-17 nos miofibroblastos dos septos alveolares 
na fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com células-tronco. A) 
Expressão aumentada nos grupos BLM-MSC e BLM-CM nos 14 e 21 dias; 
diminuição da expressão nos grupos-controle e BLM. B) Gráficos em box-plots 
exibindo significante aumento da expressão da IL-17 nos grupos BLM-MSC e 
BLM-CM comparados ao grupo BLM e controle (P<0.05; ANOVA teste). Imuno-
histoquímica, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, bleomicina-células-
tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de cultura).   
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Figura 15 - Imunoexpressão do TGF-β nos miofibroblastos dos septos 
alveolares na fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com células-
tronco. A) Expressão aumentada do TGF-β no grupo BLM nos 14 e 21 dias; 
diminuição da expressão nos grupos BLM-MSC e BLM-CM. B) Gráficos em box-
plots exibindo significante aumento da expressão do TGF-β no grupo BLM 
comparados ao grupo BLM-MSC e BLM-CM (P<0,05; ANOVA teste). Imuno-
histoquímica, aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, bleomicina-células-
tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de cultura). 
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Figura 16 - Imunoexpressão do VEGF nos miofibroblastos dos septos alveolares 
na fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com células-tronco. A) 
Expressão aumentada do VEGF no grupo BLM nos 14 e 21 dias; diminuição da 
expressão nos grupos BLM-MSC e BLM-CM. B) Gráficos em box-plots exibindo 
significante aumento da expressão do VEGF no grupo BLM comparados ao 
grupo BLM-MSC e BLM-CM (P<0.05; ANOVA teste). Imuno-histoquímica, 
aumento 400X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, bleomicina- células-tronco 
mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de cultura). 
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Figura 17 - Imunofluorescência para o colágeno I nos septos alveolares na 
fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com células-tronco. A) 
Aumento da birrefringência e irregularidade das fibras do colágeno I no grupo 
BLM nos 14 e 21 dias; diminuição da birrefringência e irregularidade nos septos 
alveolares nos grupos BLM-MSC e BLM-CM. B) Gráficos em box-plots exibindo 
significante aumento da deposição de fibras do colágeno I no grupo BLM 
comparados ao grupo BLM-MSC e BLM-CM (P<0.05; ANOVA teste). 
Imunofluorescência, aumento 200X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, bleomicina-
células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de cultura). 
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Figura 18 - Imunofluorescência para o colágeno V nos septos alveolares na 
fibrose pulmonar induzida pela bleomicina e tratada com células-tronco. A) 
Aumento da birrefringência e irregularidade das fibras do colágeno V no grupo 
BLM nos 14 e 21 dias; diminuição da birrefringência e irregularidade nos septos 
alveolares nos grupos BLM-MSC e BLM-CM. B) Gráficos em box-plots exibindo 
significante aumento da deposição de fibras do colágeno V no grupo BLM 
comparados ao grupo BLM-MSC e BLM-CM (P<0.05; ANOVA teste). 
Imunofluorescência, aumento 200X (BLM- bleomicina; BLM-MSC, bleomicina-
células-tronco mesenquimais; BLM-CM, bleomicina- meio de cultura). 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo, analisamos os efeitos diretos das células-tronco 

mesenquimais e seus efeitos indiretos por meio de fatores parácrinos, presentes 

no meio condicionado destas células, no tratamento da fibrose pulmonar 

induzida pela instilação intratraqueal de bleomicina. 

Para tanto, as células-tronco mesenquimais oriundas do tecido adiposo 

abdominal de ratos Wistar tiveram seu perfil fenotípico, capacidade de adesão 

plástica e diferenciação em 3 linhagens mesodérmicas estabelecidas 

inequivocamente, conforme estabelecido internacionalmente pela ISSCR e já 

padronizado em nosso laboratório de engenharia celular (Dominici et al., 2006; 

Bertanha et al.; Felix, 2013; Felix et al., 2016). 

As lesões no tecido pulmonar geradas pela bleomicina, bem como, os 

resultados do tratamento com células-tronco ou meio condicionado, foram 

mensurados por meio da evolução de peso e de análise morfológica, 

histoquímica, imuno-histoquímica, imunofluorescência, e quantificação por 

histomorfometria. 

Especificamente, as células-tronco mesenquimais derivadas de tecido 

adiposo e seu meio condicionado foram eficazes na fase tardia da fibrose 

pulmonar induzida pela bleomicina. Promoveram a reversão da esclerose 

vascular e do remodelamento do parênquima pulmonar relacionado à modulação 

progressiva pela inflamação e por mediadores profibróticos no interstício 

pulmonar. Resultados semelhantes foram também previamente apresentados 

por Matthay et al. (2010) e Fabro et al. (2012).  

Além disso, houve impacto da administração de células-tronco 

mesenquimais e do meio condicionado na fisiopatologia do componente 

fibroplásico. Neste contexto, todas as vias determinantes de lesão pulmonar 

foram ativadas (transformação miofibroblástica, deposição de matriz extracelular 

e remodelamento pulmonar), ao invés de vias específicas de lesão ou reparo, 

alinhando-nos com a literatura (Hinz et al., 2007; Jayaraman et al., 2013). Estes 

resultados foram obtidos por meio de um pequeno grau de enxerto pulmonar, 
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sugestivos de proeminente efeito parácrino, como previamente relatado por 

Linero e Chaparro (2014) e Vizoso (2017).  

A análise dos biomarcadores séricos nos grupos tratados MSC e CM 

revelou consumo de fibrinogênio e redução dos níveis de concentração tanto do 

fator von Willebrand quanto do PDGF em fase tardia, o que indica a ocorrência 

de manutenção do processo inflamatório visando à reparação tecidual, conforme 

indicado em literatura por Balbino et al., 2005. 

De fato, no estágio tardio dos grupos tratados com células-tronco 

mesenquimais de tecido adiposo e seu meio condicionado, verificou-se 

significante diminuição da expressão de fibras do colágeno I, diminuição dos 

miofibroblástos na camada periadventicial de pequenos vasos, e aumento da 

expressão de IL-17. Tais resultados indicaram, novamente, convergência com a 

descrição da literatura (Fabro et al., 2015; Reddy et al., 2016; Urvashi et al., 

2017). 

Conforme esperado, nesta pesquisa, tivemos uma coletânea de resultados 

que demonstraram efeito terapêutico similar ou superior no grupo tratado com 

meio condicionado quando comparado ao grupo que recebeu tratamento com 

células-tronco mesenquimais. Tais resultados sugerem que as propriedades 

imunomoduladoras do meio condicionado de célula-tronco mesenquimais 

derivadas do tecido adiposo são tão eficazes quanto as ações diretas das 

próprias células, coincidindo com resultados inovadores anteriormente descritos 

por Li et al. (2015) e Linero e Chaparro (2014). 

Adicionalmente, estudos experimentais anteriores (Yamada et al., 2004; 

Gupta et al., 2007; Xu et al., 2007; Araújo et al., 2010) investigaram a capacidade 

restauradora das células-tronco de medula óssea, mostrando uma redução na 

taxa de mortalidade, melhora nas alterações histológicas pulmonares, e das 

respostas sistêmicas e inflamatórias locais. Contudo, as células-tronco 

mesenquimais apresentam algumas desvantagens, como, por exemplo, as 

condições de cultura em laboratório, que podem prejudicar a utilização 

terapêutica caso não ocorra um processamento adequado, pois existe o risco de 

contaminação e reações imunológicas.  

Com base nessas limitações, alguns pesquisadores viram na aplicação do 

meio condicionado uma opção terapêutica viável por oferecer vantagens 
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importantes em relação às aplicações baseadas em células-tronco propriamente 

ditas. Apresentam maior segurança quando comparada à aplicação de células 

vivas e proliferativas, no tangente à imunocompatibilidade, a ocorrência de 

embolia, a tumorigenicidade e a transmissão de infecções. Além disso, seu 

armazenamento pode ser feito por um longo período sem perda de potência do 

material e sua ministração é mais econômica para a aplicação clínica, tendo em 

vista a não necessidade de procedimentos invasivos de coleta de células. Tais 

terapias com meio condicionado podem ser imediatamente disponibilizadas para 

o tratamento de condições agudas e o produto biológico obtido pode ser 

modificado para efeitos específicos de células desejadas (Ionescu et al.; Osugi 

et al., 2012; Bermudez et al., 2016). Tal contexto foi mandatório na construção 

de nossa proposta temática. 

Em modelos murinos de fibrose induzida por bleomicina, por via 

intravenosa (Aguilar et al., 2009) ou instilação intrapulmonar (Ortiz et al., 2003), 

as células-tronco mesenquimais reduziram a resposta inflamatória e a análise 

ultraestrutural mostrou reparo de pulmões danificados, sugerindo a liberação 

parácrina de fatores tróficos por, ou induzida por, células-tronco mesenquimais 

(Gupta et al., 2007). Neste contexto, a literatura e os resultados encontrados em 

nosso trabalho apresentaram, novamente, convergência, sendo que o 

tratamento com as células-tronco mesenquimais e o meio condicionado 

determinaram: 1) diminuição das citocinas pró-inflamatórias, tais como NOS-2 e 

Fibrinogênio; 2) redução nos fatores de crescimento (Endotelina), contribuindo 

para o reparo endotelial; e 3) redução do TGF-β, PDGF, VEGF e fator von 

Willebrand, envolvidos no processo fibroproliferativo que contribui para o reparo 

epitelial. 

Houve maior expressão da proteína VEGF na fibrose induzida por BLM, o 

que pode ter contribuído para o aumento da permeabilidade vascular e edema 

pulmonar na fase aguda de lesão induzida por bleomicina, conforme descrito em 

literatura (Thichett et al., 2001). A terapia com células-tronco mesenquimais e 

com meio condicionado levou a uma diminuição significante da expressão de 

VEGF, promovendo efeito protetor e regenerativo nas células endoteliais 

pulmonares, ao reduzir o número de capilares e a permeabilidade vascular. 

Resultados semelhantes foram descritos por Zhao et al. (2005). Durante a 
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recuperação, o VEGF pode participar na angiogênese, um componente 

importante da reparação pulmonar (Mura et al., 2004). 

O fator de von Willebrand e a endotelina são marcadores da ativação e 

lesão endotelial. Ware et al. (2004) levantaram a hipótese de que os níveis 

plasmáticos do fator von Willebrand (vWF) estariam associados aos desfechos 

clínicos na lesão pulmonar aguda. Estes autores relataram que os níveis basais 

de vWF foram semelhantes em pacientes com e sem sepse, e significantemente 

maiores em não sobreviventes comparados aos sobreviventes, mesmo quando 

se controlava a gravidade da doença, a septicemia e parâmetros de ventilação. 

Eles concluíram que o grau de ativação e lesão endotelial está fortemente 

associado aos desfechos na síndrome do desconforto respiratório agudo, 

independentemente da presença ou ausência de sepse, e que isto não era 

modulado por uma estratégia ventilatória protetora. Visando a melhorar ainda 

mais os resultados, foram investigadas novas estratégias de tratamento dirigidas 

também ao endotélio.  

Tal problemática descrita foi preponderante na análise da endotelina e do 

fator de von Willebrand em nossa pesquisa, sendo que nossos resultados 

indicaram concordância com a literatura, em que, no grupo BLM, ou seja, no 

grupo não tratado, tivemos uma maior expressão tanto na quantificação da 

endotelina quanto do fator de von Willebrand, o que reflete a não ocorrência de 

reparação e a implementação de processo fibrótico neste grupo. 

No que tange a concentração de fibras de colágeno, esta foi maior na 

fibrose induzida no grupo BLM, o que pode ser atribuído ao maior grau de lesão 

epitelial e ao aumento da expressão de TGF-β, PDGF e fator de von Willebrand 

(Ware et al., 2004; Pelosi; Rocco, 2008). Os animais tratados com células-tronco 

mesenquimais tiveram uma redução acentuada na quantidade de fibras do 

colágeno no parênquima pulmonar, provavelmente relacionada à diminuição no 

processo inflamatório e dos fatores de crescimento (TGF-β, PDGF e VEGF). 

Além disso, o reparo epitelial alveolar eficiente pode reduzir o desenvolvimento 

da fibrose, porque a presença de uma camada epitelial alveolar intacta suprime 

a proliferação de fibroblastos e deposição de matriz (Adamson et al., 1988). 

Segundo esses autores, nos grupos tratados com células-tronco mesenquimais 

e com meio condicionado, a análise por microscopia eletrônica demonstrou um 
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aumento nas células epiteliais de tipo II e reparação de epitélio alveolar com 

células de fenótipo não definitivo. 

No presente estudo, a expressão do colágeno V foi progressivamente 

aumentada entre os grupos CTR, BLM, MSC e CM, respectivamente. A 

expressão anormal e irregular do colágeno V pode ter promovido o 

reconhecimento do epítopo imunogênico do colágeno V, conforme anteriormente 

proposto em doenças pulmonares intersticiais humanas (Parra et al., 2006; Parra 

et al., 2009; Souza et al., 2010; Tiriveedhi et al., 2012).  

Recentemente, muitas dessas doenças têm sido relacionadas à resposta 

Th17 (Burlingham et al., 2007; Khoury, 2011). De modo interessante, 

demonstramos que a expressão de IL-17 foi igualmente superior em grupos 

tratados com células-tronco mesenquimais e com meio condicionado em 

comparação com o grupo BLM. Juntos, esses achados sugerem um “feedback” 

positivo desencadeado pelo tratamento, entre o colágeno V, resposta de Th17 e 

ativação não miofibroblástica, em que o desequilíbrio entre o colágeno I e V 

favorece a resposta ao colágeno V via Th17 mediação, bloqueia a ativação 

miofibroblástica e, posteriormente, a recuperação da lesão pulmonar, conforme 

descrito por Fabro et al. (2015). 

O mecanismo exato de modulação de miofibroblastos por células-tronco 

mesenquimais ou seu efeito parácrino ainda não é totalmente conhecido na 

fibrose pulmonar (Li et al., 2015). No entanto, a regulação do receptor IL-17 pode 

estar intimamente envolvida neste processo. A ausência de receptor de IL-17 

está associada à manutenção da fibrose pulmonar periférica numa resposta ao 

colágeno V via Th17 (Fabro et al., 2015). Neste ponto, os receptores de IL-17 

podem contribuir diferencialmente para modular a produção de colágeno I e V, 

no entanto, o objetivo do estudo não foi incluir esta abordagem inicial e investigá-

la. 

A recuperação do remodelamento parenquimatoso é um passo crítico para 

a melhora clínica e de sobrevida de nossos pacientes. Independentemente da 

causa, a ativação miofibroblástica é o ponto central da produção anômala e 

exarcebada de matriz extracelular com consequente distorção arquitetural 

parenquimatosa e perda funcional. 
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Nossos resultados indicam uma perspectiva real de modulação deste 

componente fibroplásico dos pacientes a partir da utilização de células-tronco 

mesenquimais e, principalmente, de seu meio condicionado. Todavia, uma 

melhor compreensão dos fatores de crescimento e das citocinas presentes no 

meio condicionado de células-tronco mesenquimais é crucial., além disso, esse 

conhecimento pode persuadir os profissionais, acadêmicos e cientistas em 

viabilizar um caminho que possibilite a ampla utilização terapêutica do meio 

condicionado. Portanto, novos estudos de aplicabilidade dessa opção 

terapêutica no tratamento da fibrose pulmonar se mostram necessários e devem 

ser realizados. 
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7  CONCLUSÃO  

 

 

Neste estudo, a terapia com células-tronco mesenquimais derivadas do 

tecido adiposo e com o seu meio condicionado reverteu a inflamação e 

fibroplasia no parênquima pulmonar no modelo murino induzido por bleomicina. 

Demonstramos que elas agem para modular a ativação miofibroblástica, 

restauração tecidual e endotelial. Além disso, o meio condicionado se mostrou 

tão eficiente quanto as células-tronco propriamente ditas no efetivo 

remodelamento pulmonar, possivelmente por seu efeito parácrino. 

Entendemos, portanto, que futuros estudos devem se centrar na elucidação 

dos mecanismos de modulação responsáveis pelos efeitos benéficos das 

células-tronco mesenquimais e seu meio condicionado, bem como, na busca de 

respostas de questões práticas envolvidas no desenvolvimento de uma terapia 

adequada para os doentes, como a dose ótima e a melhor via de entrega celular. 
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8.1  ANEXO A – Aprovações dos Comitês de Ética em Pesquisa do 
HC/FMUSP e UNESP 
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