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RESUMO 

Florsheim EF. Mecanismos envolvidos na indução de inflamação alérgica pulmonar pela 
serino protease subtilisina. [tese (Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.  

Proteases de diversas espécies representam uma das principais classes de alérgenos em 
humanos e a indução de resposta alérgica pulmonar parece estar associada à atividade 
enzimática presente em alguns aeroalérgenos. Contudo, os mecanismos envolvidos na geração 
deste tipo de inflamação por proteases ainda não foi totalmente elucidado. A primeira enzima 
associada a sintomas de alergia pulmonar foi a subtilisina, uma serino-protease derivada de 
espécies de Bacillus. Apesar das subtilisinas bacterianas terem sido responsáveis pela grande 
ocorrência de asma ocupacional em indústrias de detergente no final da década de 60, nenhum 
modelo experimental de inflamação alérgica pulmonar foi estabelecido para esta protease. O 
objetivo deste projeto foi desenvolver um modelo murino de inflamação alérgica pulmonar 
induzida por subtilisina e elucidar os mecanismos imunológicos responsáveis por esta 
resposta. Verificamos que animais sensibilizados, por via subcutânea ou intranasal, e 
desafiados pela via intranasal com subtilisina desenvolveram inflamação pulmonar alérgica  
caracterizada por eosinofilia nas vias aéreas, liberação de citocinas tipo 2, produção de muco, 
altos níveis de IgE total sérica e alteração da reatividade pulmonar. Estas respostas foram 
dependentes da atividade enzimática da subtilisina e da expressão individual das moléculas 
PAR(protease-activated receptor)-2, MyD88, do receptor de IL-33, ST2, e do receptor de IL-
1, IL-1R, mas não foi dependente de TLR4. Ainda, a subtilisina induziu a expressão das 
citocinas pró-alérgicas IL-1, TSLP, IL-33 e anfiregulina por células epiteliais brônquicas 
humanas de linhagem, mas não foi capaz de ativar diretamente células dendríticas humanas in 
vitro nem induzir a diferenciação de linfócitos Th2 a partir de co-cultura com estas células. 
Por fim, a administração intranasal de subtilisina induziu o aumento de células inatas linfóides 
tipo 2 no pulmão e promoveu a inflamação alérgica à OVA demonstrando sua capacidade 
adjuvante para um antígeno não correlacionado. Portanto, estabelecemos um modelo murino 
de asma ocupacional e caracterizamos as principais vias moleculares responsáveis pela 
sensibilização alérgica à subtilisina. Essas observações tem implicações em modelos de 
alergia por proteases e importância clínica, para a asma ocupacional, que continua como um 
grande problema de saúde pública ainda nos dias de hoje. 

Palavras-chave: Subtilisina. Serino protease. Asma ocupacional. Sensibilização alérgica. 
PAR-2. ST2. IL-1R. MyD88. Epitélio. Inflamação pulmonar. 



	
	

	

ABSTRACT 

Florsheim EF. Mechanisms involved in the induction of allergic lung inflammation to serine 
protease subtilisin. [Ph.D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014.  

Proteases represent a major class of allergens in humans, and the development of allergic lung 
inflammation seems to be associated with protease activity present in some airborne allergens. 
However, the mechanisms involved in the generation of allergic response to proteases are not 
fully understood. Subtilisin, a serine protease from Bacillus species, was the first enzyme 
linked to lung allergic symptoms. Even though subtilisin was the main responsible for 
occupational asthma outbreak in the detergent industry during the 60s, no experimental model 
of lung allergic inflammation to subtilisin was established. We sought to develop a murine 
model of occupational asthma induced by subtilisin and to determine the immunological 
mechanisms underlying lung allergic responses to this protease. We found that subcutaneous 
or intranasal sensitization followed by airway challenge with subtilisin induced allergic lung 
inflammation characterized by airway eosinophilia, type 2 cytokine release, mucus production 
and high levels of IgE. These allergic responses were dependent on enzyme activity, protease-
activated receptor (PAR)-2, IL-33 receptor ST2, IL-1 receptor IL-1R, and MyD88 signaling. 
Also, active subtilisin stimulated human bronchial epithelial cell line to express pro-allergic 
cytokines as IL-1, TSLP, IL-33 and amphiregulin. However, subtilisin was not able to 
activate human dendritic cells or to induce Th2 differentiation in vitro. Finally, subtilisin 
increased lung type 2 innate lymphoid cells and acted as a Th2 adjuvant to an unrelated 
airborne antigen promoting allergic inflammation to inhaled OVA. Therefore, we established 
a murine model of occupational asthma to serine protease subtilisin and characterized the 
main molecular pathways involved in allergic sensitization. Our model proposes potential 
mechanisms by which proteases might trigger the immune system to initiate allergic airway 
disease. 

Keywords: Allergic sensitization. Occupational asthma. Serine protease. Subtilisin. Protease-
activated receptor (PAR)-2. MyD88. IL-33 receptor ST2. IL-1R. Epithelial cells. Lung 
inflammation. 
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1.1 A imunologia dentro do contexto da inflamação 

	
Em 1794, o cirurgião escocês John Hunter escreveu que “a inflamação, em si, não é 

para ser considerada como uma doença, mas como um processo resultante de alguma injúria 

ou doença” (MAJNO, 1991). Esta ideia implica que a resposta inflamatória representa um 

fenômeno bem sucedido de resolução e reparo tecidual, em vez de um processo persistente 

que necessariamente resulta em perda de função orgânica e desequilíbrio da homeostasia 

interna (SERHAN; SAVILL, 2005). 

A inflamação é conhecida pela humanidade há, pelo menos, alguns milhares de anos 

em parte porque é bastante evidente e muitas vezes acompanhada de moléstias e infecções. 

Apesar de referências à resposta inflamatória serem encontradas em textos médicos da 

antiguidade, aparentemente, o médico romano Aulus Cornelius Celsus foi o primeiro a definir 

os sintomas clínicos deste processo, no século primeiro. Estes sintomas vieram a ser 

conhecidos como os quatro sinais cardinais da inflamação: rubor et tumor cum calore et 

dolore (vermelhidão e inchaço com calor e dor). As bases fisiológicas dos sinais cardinais da 

inflamação vieram bem mais tarde com Augustus Waller (1846) e Julius Cohnheim (1867), 

que descobriram a vasodilatação, extravasamento de plasma e migração de leucócitos dos 

vasos sanguíneos em direção ao tecido. O quinto sinal cardinal da inflamação, functio laesa 

(alteração de função), foi adicionado por Rudolph Virchow em 1858 em seu livro 

Cellularpathologie (MAJNO, 1991). 

O dicionário português online define inflamação, do latim inflammatio (atear fogo), 

como uma 

 

reação patológica que se estabelece em seguida a uma agressão 
traumática, química ou microbiana do organismo, e que se caracteriza 
pelo calor, rubor, dor e tumefação. É o processo pelo qual o corpo 
procura livrar-se de bactérias, venenos ou outras substâncias estranhas 
que irritam ou lesam os tecidos. (“Dicionário Online de Português,” 
[s.d.]). Maio de 2014. 

 

Esta definição representa a visão mais tradicional e clássica do processo inflamatório 

(ZWEIFACH, 1974), que muito contribuiu para desvendar os principais mecanismos de ação 

responsáveis pelo fenômeno em questão. No entanto, ela não é a única interpretação possível 

e pode ser considerada incompleta e ultrapassada (MEDZHITOV, 2010). Em primeiro lugar, 

porque se refere apenas às reações inflamatórias agudas em resposta à injúria e infecções. 
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Sabemos agora que a inflamação pode se apresentar de diversas formas e ser controlada por 

diferentes mecanismos de indução, regulação e resolução. Nas últimas duas décadas, tem se 

dado maior atenção aos estados inflamatórios crônicos que acompanham, por exemplo, a 

asma, aterosclerose, diabetes tipo 2, doenças neurodegenerativas e câncer e, para as quais, 

esta classificação não se aplica. Em segundo lugar, esta visão considera, por razões sociais e 

históricas (SILVERSTEIN, 2003), que a inflamação é uma reação patogênica. Como tentarei 

explicar a seguir, esta também não é uma interpretação compartilhada por todos os 

especialistas nesta área. Terceiro, a ideia de que nosso corpo precisa se livrar de bactérias é, 

além de finalista, equivocada, principalmente, à luz de estudos recentes sobre organismos 

comensais, como a microbiota intestinal, por exemplo. Ainda, o conceito de “substâncias 

estranhas” e a distinção de próprio e não-próprio são noções bastantes controversas desde 

sempre na Imunologia e possuem diferentes implicações dependendo de sua utilização 

(TAUBER, 2003). Essas críticas à visão tradicional da inflamação, partindo da definição dada 

pelo dicionário, foram colocadas como um exemplo da complexidade que o conceito deste 

fenômeno biológico pode representar, com implicações práticas importantes. 

Disse anteriormente, na segunda crítica à definição de inflamação, que outras 

abordagens acerca deste fenômeno não o consideram como uma reação patogênica. Ao 

contrário, a inflamação é interpretada por alguns como um fenômeno da fisiologia do 

organismo. O melhor exemplo desta linha de pensamento pode ser encontrado nos trabalhos 

de Elie Metchnikoff, que descobriu a fagocitose e desenvolveu a teoria da imunidade celular 

por volta de 1892 (TAUBER; CHERNYAK, 1991). Metchnikoff enfatizou os aspectos 

benéficos da inflamação e apontou a participação fundamental dos macrófagos e neutrófilos 

(micrófagos) na manutenção da homeostase tecidual. Para ele, a resposta inflamatória é um 

conjunto de atividades celulares que visa o reestabelecimento da “harmonia” do organismo e 

denominou este processo inflamação fisiológica (TAUBER, 2003). Em outro exemplo, 

Ramos define inflamação como um aspecto do desenvolvimento e da atividade normal do 

organismo animal (RAMOS, 2011). VAZ (2006) já havia discutido anteriormente a 

inflamação fisiológica como um processo biológico de construção e conservação que 

considera a história ontogenética dos organismos. Essas abordagens se contrapõem às ideias 

da Patologia, que define a inflamação como uma resposta a agentes patogênicos, e às da 

Imunologia, que vê este fenômeno como uma reação de defesa do organismo. 

Podemos complicar ainda mais esse cenário ao nos questionar se organismos de outros 

Reinos, não-animais, podem apresentar atividade inflamatória. Por exemplo, no caso de 

plantas sabe-se que há uma resposta ativa a sinais patogênicos, tipo vírus, bactérias ou fungos. 
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Há diversos processos análogos ao que acontece em animais na reação a distúrbios teciduais 

em plantas, como a indução de morte celular, peptídeos anti-microbianos, silenciamento de 

RNA, produção de espécies reativas de oxigênio e de hormônios de crescimento para reparo 

de lesão (DELAUNOIS et al., 2014; JONES; DANGL, 2006). Até o modo de reconhecimento 

desses sinais é, muitas vezes, similar ao utilizado em animais, ou seja, pelo reconhecimento 

de padrões moleculares por receptores transmembrânicos (ZIPFEL; FELIX, 2005). Decerto, 

estas resposta não são homólogas às que ocorrem em animais, mas dependendo da definição 

utilizada para inflamação elas poderiam ser consideradas como fenômenos análogos. 

Pelo exposto até aqui percebe-se que não há apenas uma forma de entender a 

inflamação, nem tampouco há uma resposta final a esta questão de definir este fenômeno. As 

tentativas de entender os mecanismos e principais mediadores responsáveis pela reação 

inflamatória, em vez de formar de um conceito global do fenômeno inflamatório resultaram 

na fragmentação deste conceito. Diante dessa contradição, o patologista Ernst Ziegler 

comentou, em 1889: “À medida que o fenômeno não é único, uma definição breve e precisa 

da inflamação é completamente impossível” (ZIEGLER, 1889), tradução nossa. Ludwig 

Aschoff, um dos mais influentes patologistas do início do século XX, também sugeriu 

abandonar essa noção geral da inflamação e, em vez disto, considerar os “estados de 

reatividade” de uma atividade inflamatória dentro de cada contexto específico (apud 

PARNES, 2003). 

Ainda assim, me parece importante a exposição e discussão destas ideias, pois 

diferentes interpretações de um assunto levam a abordagens de estudo também distintas 

(KUHN, 2005). A partir disto, utilizo a ideia proposta por Metchnikoff e adaptada por 

MEDZHITOV (2008b) e tento definir a inflamação como uma atividade protetora restrita ao 

Reino Metazoa à injúria e estresse teciduais que ocorre inevitavelmente ao custo da função 

tecidual normal. Dessa maneira, esse fenômeno potencialmente patológico tem por objetivo a 

restauração da integridade e adaptação do tecido afetado. A inflamação não pode ser reduzida 

a respostas celulares individuais e independentes. É, ao contrário, uma reação integrada e 

complexa e dela participam diferentes componentes celulares e moleculares que vamos 

estabelecer a seguir, no contexto mais específico deste trabalho, que trata da inflamação do 

tipo alérgica. A figura 1, adaptada de uma revisão recente, representa um esquema desta 

abordagem mais fisiológica da inflamação em termos dos agentes indutores, propósitos e 

consequências dessas atividades (MEDZHITOV, 2008b). 
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 Figura 1- Causas e consequências fisiológicas e patológicas da inflamação. 

 

 

A inflamação engloba tanto processos fisiológicos como patológicos e, dependendo do 
agente indutor, a resposta inflamatória pode apresentar diferentes propósitos fisiológicos e 
consequências patológicas. Tradicionalmente, a inflamação é causada por infecção e dano 
tecidual, os quais promovem uma resposta imunológica acoplada e processos de reparo. No 
entanto, a desregulação homeostática de diversos sistemas fisiológicos também pode levar à 
atividades inflamatórias, em geral, crônicas. Modificado do artigo de revisão “Origin and 
physiological roles of inflammation”, (MEDZHITOV, 2008a). 

 

A separação entre o estudo da imunologia e o da inflamação se deu a partir da segunda 

metade do século XX e persiste até hoje, com “graves consequências sobre o entendimento da 

patologia da atividade imunológica e sobre a ausência de uma fisiologia imunológica” (VAZ, 

2011). Por este motivo é que resolvemos contextualizar nosso trabalho, em Imunologia, no 

âmbito maior da Inflamação. 

A imunologia nasceu do estudo de doenças infecciosas e desde sua origem, no final do 

século XIX, existe a ideia de que a doença representa uma forma de luta entre espécies de 

seres vivos, entre as células do hospedeiro e as do patógeno (VAZ et al., 2011). Dessa forma, 

criou-se rapidamente o conceito de defesa imunológica como a principal função do sistema 

imunológico (SILVERSTEIN, 2005). Apesar de abundantes evidências contra esta 
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interpretação, como a tolerância imunológica, interação com a microbiota, reações 

autoimunes e alergias, a noção de defesa ainda se caracteriza como o paradigma vigente na 

Imunologia contemporânea. 

Seguindo as ideias de Vaz e Varela, o sistema imunológico não possui tal finalidade, a 

de defesa do organismo. É, ao contrário, uma atividade sem intencionalidade ou 

direcionamento, que atua para conservação da fisiologia do organismo como um todo e cuja 

atividade não depende somente do ambiente externo (VAZ; VARELA, 1970). 

O sistema imunológico é tradicionalmente dividido em mecanismos inatos e 

adaptativos, cada um com funções distintas. Basicamente, esta categorização surgiu pela 

observação de que a vasta maioria dos animais, os invertebrados, não possuem linfócitos, que 

é o tipo celular responsável pela imunidade adaptativa, ou adquirida, caracterizada pela 

memória imunológica específica. O conceito da imunidade inata, por sua vez, foi criado para 

abranger uma variedade de processos heterogêneos que participam da resposta de “defesa” em 

animais sem linfócitos, muitos dos quais estão também presentes nos vertebrados. Uma boa 

discussão sobre a inadequação do termo “inato” pode ser encontrada em VAZ (2011). 

De qualquer forma e por falta de termo melhor, aceita-se que é a imunidade “inata” 

que inicia e direciona a resposta imunológica adquirida, pelo reconhecimento de padrões 

moleculares estereotipados, controlando a ativação, diferenciação e proliferação dos 

linfócitos. Esta teoria, proposta por Charles Janeway em 1989, modificou radicalmente a 

pesquisa em Imunologia e estimulou a descoberta de diversas moléculas e receptores da 

imunidade inata (JANEWAY, 1989). 

Por causa dessa abordagem das atividades imunológicas no contexto de defesa do 

organismo, o principal interesse dos imunologistas foi, até recentemente, descobrir os 

mecanismos responsáveis pelo reconhecimento de patógenos e dos processos que atuam no 

“combate” aos agentes invasores e infecciosos. Apesar de grandes avanços nessa área, 

percebe-se que esta é apenas uma das propriedades desse sistema e representa, 

provavelmente, uma exceção dentre todas as atividades imunológicas presentes no organismo. 

Portanto, parece-nos mais interessante explorar as propriedades desse sistema sob outro 

prisma, diferente da “defesa” e da interação apenas com microorganismos patogênicos, que 

posicione os processos imunológicos à fisiologia normal do organismo. Uma perspectiva 

semelhante foi proposta por Gérard Eberl (EBERL, 2010b). Neste intuito, começamos por 

analisar as inflamações alérgicas, ou tipo II, assunto principal deste trabalho, por esta 

perspectiva fisiológica, menos antropocêntrica. 
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1.2 A imunidade tipo II, ou alérgica 

	
Uma das atividades do sistema imunológico menos apreciadas pelos pesquisadores, 

pelos motivos mencionados na seção anterior, é a resposta do tipo II, ou alérgica. Com a 

clássica distinção entre respostas tipo I e tipo II, originalmente Th1 e Th2, proposta por 

Mosmann e Coffman há quase 30 anos (MOSMANN et al., 1986), muitos dos trabalhos 

subsequentes se focaram em desvendar os mecanismos responsáveis pela imunidade tipo 1, já 

que é a tipicamente associada à patogênese de diversas infecções, tendo o IFN- como 

principal molécula efetora. No entanto, os mecanismos que levam à fase inicial das reações 

alérgicas e respostas à infecção por helmintos, nomeadas tipo II, continuam misteriosos. 

De maneira geral e simples, a fase efetora das respostas imunológicas tipo II é 

mediada por linfócitos T CD4+ Th2 e anticorpos IgE e IgG1, assim como diversos 

componentes do sistema imune inato, incluindo as barreiras epiteliais, células linfóides inatas 

(ILCs, innate lymphoid cells), eosinófilos, mastócitos, basófilos e macrófagos ativados pela 

via alternativa (LICONA-LIMÓN et al., 2013). Voltaremos a dar detalhes dos componentes e 

mecanismos envolvidos nas respostas alérgicas na próxima seção. Este tipo de imunidade 

participa na reação a macroparasitas (helmintos e ectoparasitas, como carrapatos) e também 

pode ser gerada em resposta a uma ampla diversidade de estímulos ambientais não 

infecciosos, denominados alérgenos. A figura 2, adaptada de Palm et cols. representa os 

diversos estímulos capazes de ativar a imunidade tipo II assim como as consequências dessa 

atividade no organismo (PALM; ROSENSTEIN; MEDZHITOV, 2012). 
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Figura 2- Diversos estímulos ativam a imunidade tipo II.  

 

Quatro classes diferentes de estímulos podem ativar a imunidade tipo II, chamada pelos autores 
de “defesas alérgicas do hospedeiro” (allergic host defences): helmintos, xenobióticos tóxicos 
(como urushiol da hera venenosa), venenos (por exemplo de abelhas Apis meliffera) e irritantes 
(partículas de diesel, por exemplo). A resposta a estes estímulos é constituída de vários módulos 
(mostrados na figura em cinza). A hiperplasia de queratinócitos e células caliciformes (secreção 
de muco) estimula funções de barreira para reduzir a exposição aos alérgenos e restringir a 
entrada e crescimento de helmintos. Espirro, tosse vômito, diarréia e coceira servem para 
remover ou expelir substâncias nocivas. Os eosinófilos podem matar helmintos, enquanto a 
heparina e as proteases dos mastócitos podem inativar venenos por neutralização e 
desintoxicação. A formação de granuloma e macrófagos ativados pela via alternativa podem 
restringir helmintos. O granuloma também limita o dano causado por irritantes. Fibroblastos e 
macrófagos ativados alternativamente (AAMs) coordenam o reparo tecidual por metaplasia 
epitelial, deposição de matrix extracelular (ECM) e restauração das barreiras. Diversas reações 
alérgicas também podem levar a respostas comportamentais condicionadas, para evitar futuro 
contato com a substância irritante. Retirado e modificado do artigo “Allergic host defences”, 
(PALM; ROSENSTEIN; MEDZHITOV, 2012b). 

 

O paradigma vigente estabelece que as respostas imunológicas mediadas por linfócitos 

Th2 e IgE evoluíram para proteger os vertebrados contra parasitas multicelulares, mas que 

essas atividades também podem levar à alergia quando ativadas acidentalmente por antígenos 

ambientais não infecciosos (GALLI; TSAI; PILIPONSKY, 2008). Os problemas com esta 

interpretação foram melhor citados por Palm e cols. e este grupo retoma a explicação de que a 

proteção contra macroparasitas é apenas uma das várias atividades, sendo a função principal 
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das respostas alérgicas a de proteger contra toxinas ambientais (PROFET, 1991). Outra 

interpretação foi proposta este ano e considera a imunidade tipo II como uma atividade 

fisiológica essencialmente de reparo tecidual  (ALLEN; SUTHERLAND, 2014). 

Como mencionado anteriormente, a atenção de grande parte dos imunologistas estava 

em estudar a inflamação tipo I e descobrir as propriedades do sistema imunológico no 

contexto das infecções. Fora isto, outras razões foram, a nosso ver, fundamentais para que os 

mecanismos da inflamação tipo II permanecessem desconhecidos por tanto tempo, que são: 1) 

definir um grupo de substâncias comuns indutoras de alergias, 2) o reconhecimento de 

alérgenos e fase inicial da inflamação tipo II parecem ocorrer de maneira diferente da resposta 

tipo I, 3) falta de consenso entre pesquisadores (foi proposto mais de um mecanismo 

principal, não correlacionados) e, por fim, 4) nunca houve um modelo in vitro de 

recapitulação da resposta Th2. Por esses motivos, essa área da imunologia recebeu pouca 

atenção e pouco progresso foi observado em relação às outras. Isto faz com que ela seja única 

dentro da Imunologia e demanda uma atenção maior. 

 

1.3 A Inflamação Alérgica e a Imunopatologia 

	
“A noção de que anticorpos, que deveriam proteger contra doenças, são também 

responsáveis pela doença parece, a princípio, absurda.” (Clemens von Pirquet, 1906, 

tradução nossa). 

 

O termo ‘alergia’ (grego: allos, ergos, reatividade alterada) foi cunhado por Clemens 

von Pirquet em 1906 para chamar atenção à propensão incomum de alguns indivíduos de 

desenvolver sinais e sintomas de reatividade, ou ‘reações de hipersensibilidade’, quando 

expostos a certas substâncias (RING, 2014; SILVERSTEIN, 2009). Apesar da citação acima 

se referir à doença do soro, as disordens alérgicas (também conhecidas como disordens 

atópicas, do grego atopos, fora de lugar) também estão associadas à produção de IgE 

específica ao alérgeno e à expansão de linfócitos T específicos, ambos os quais são reativos a 

substâncias ambientais tipicamente inócuas. É interessante notar que, ao contrário de outras 

imunopatologias, as disordens alérgicas só afetam tecidos em que há uma interface com o 

ambiente externo, como a pele e mucosas. Umas das consequências mais graves das respostas 

alérgicas é a anafilaxia, também chamada hipersensibilidade tipo I, mediada por IgE e seu 

receptor de alta afinidade, FcRI, que seria análoga ao choque séptico na inflamação tipo I e é 
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induzida por ativação excessiva, particularmente quando a resposta ocorre de maneira 

sistêmica (GOULD et al., 2003; SIMONS, 2007). 

A prevalência de doenças como asma, alergia alimentar, angioedema e urticária, 

alergia a insetos, dermatite atópica, anafilaxia e algumas reações alérgicas a drogas 

aumentaram muito nas últimas décadas, afetando 30-40% da população mundial em 2011 de 

acordo com a “World Allergy Organization” (HOLGATE; POLOSA, 2008; PAWANKAR; 

CANONICA, 2011). A “hipótese da higiene”, primeiramente proposta por STRACHAN 

(1989), postulou que a falta de desafios microbianos no início da vida, por causa do estilo de 

vida moderno, aumenta a probabilidade de crianças atópicas de desenvolver uma resposta Th2 

a uma variedade de alérgenos ambientais. Isto explicaria o aumento da incidência e 

prevalência dessas doenças nos grandes centros urbanos (OKADA et al., 2010). 

Fica cada vez mais claro que muitos dos sinais clínicos associados às doenças 

alérgicas é resultante, a longo prazo, de uma inflamação crônica (tipo II) nos locais de 

exposição persistente ou repetida ao alérgeno. Isto associado aos estudos epidemiológicos que 

revelam o aumento da incidência e severidade das alergias leva ao entendimento de que essas 

doenças não são disfunções simples. Ao contrário, as alergias representam doenças complexas 

e, portanto, mais esforços devem ser voltados para o estudo dos mecanismos básicos de sua 

indução (EAST, 2011). 

Os principais mecanismos responsáveis pela patogênese das alergias foram citados en 

passant em parágrafos anteriores. As alergias são um conjunto de atividades inflamatórias que 

produzem os fenômenos mencionados na figura 2, como produção de muco, coceira, 

aumento da permeabilidade vascular, deposição de colágeno e fibrose, etc, dependendo do 

local de contato com o alérgeno. Esses sinais são provocados pela ação de células da 

imunidade “inata” -  ativação de macrófagos (pela via alternativa), desgranulação de 

mastócitos e basófilos, migração e ativação de eosinófilos, por exemplo-, de células epiteliais 

(muco, hiperplasia) e endoteliais (vasodilatação, edema), da musculatura lisa (diarréia, 

broncoconstrição) e também de células do sistema nervoso (dor, coceira) (PALM; 

ROSENSTEIN; MEDZHITOV, 2012a). 

A ativação de linfócitos T durante as respostas tipo II, que promovem as ações citadas 

no parágrafo anterior, é classicamente associada à geração de células Th2 efetoras. Estes 

linfócitos são caracterizados pela expressão do fator de transcrição GATA-3 (ZHENG; 

FLAVELL, 1997), dos receptores de quimiocina CCR3, CCR4 e CCR8 (MEDOFF; 

THOMAS; LUSTER, 2008) e pela intensa produção das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 (ANSEL 

et al., 2006). Citamos as principais funções dessas citocinas que contribuem para o processo 
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inflamatório alérgico: a IL-4 promove a troca de isotipo e produção de IgE nos linfócitos B 

(MANDLER et al., 1993), a IL-5 é responsável pela maturação, ativação e sobrevivência de 

eosinófilos (ROTHENBERG; HOGAN, 2006) e a IL-13 induz a produção de muco pela 

diferenciação e hiperplasia de células epiteliais secretoras especializadas (FINKELMAN et 

al., 2004). As propriedades gerais de respostas Th2 foram melhor comentadas em revisão 

recente (PAUL; ZHU, 2010). 

A imunoglobulina E (IgE) é uma das principais moléculas associadas à patogênese das 

alergias e também às infecções por helmintos. A IgE, chamada antes de reagina, é a 

imunoglobulina de menor concentração sérica e cuja produção é regulada de forma precisa. 

Apesar de ser comumente apontada como responsável pela imunopatologia, a IgE 

desempenha função protetora fundamental (PALM et al., 2013) e, mesmo sendo estudada há 

quase um século, sua biologia permanece bastante desconhecida, principalmente em 

humanos. Uma boa revisão sobre os mecanismos de produção e regulação da IgE pode ser 

encontrada em WU & ZARRIN (2014) e a história da descoberta da IgE, assim como do 

estudo das alergias de modo geral, foi melhor analisada por SILVERSTEIN (2009). 

 

1.4 Início da inflamação tipo II 

	
A fase efetora da imunidade tipo II é, no geral, conhecida e bem caracterizada. 

Contudo, o início dessas respostas ainda não está bem estabelecido e é bastante discutido. O 

módulo funcional clássico da imunidade tipo I, baseado no reconhecimento e ativação por 

DCs e diferenciação de linfócitos T, não parece ser utilizado da mesma forma para indução 

das respostas Th2. De fato, até a própria participação das DCs na inflamação tipo II já foi 

tema de intenso debate entre imunologistas há poucos anos (ver Apêndice B). Mais 

recentemente, dois trabalhos sugeriram que populações “não clássicas” de DCs desempenham 

função importante no desenvolvimento da imunidade adaptativa tipo II (GAO et al., 2013; 

KUMAMOTO et al., 2013). Por causa desta descoberta ser bastante recente, ainda se sabe 

muito pouco sobre a biologia dessas células. Parece que essas DCs se localizam na região 

subepitelial de mucosas e da pele e são caracterizadas pela expressão dos marcadores de 

superfície PDL2 (programmed death ligand 2) e CD301b (lectina tipo C) e pelo fator de 

transcrição IRF4 (interferon-regulatory factor 4). Elas são essenciais na indução da 

imunidade tipo II, geração de linfócitos Th2 e consequente controle da infecção pelo helminto 

Nippostrongylus brasiliensis. De maneira interessante, essa população de DCs não responde a 

estímulos com ligantes de TLR, como LPS e CpG (ligantes do TLR4 e TLR9, 
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respectivamente), que sugere realmente se tratar de uma população com função distinta às 

DCs clássicas, tipo I. No entanto, uma melhor caracterização do desenvolvimento dessa 

população, sua função na imunidade tipo II e participação nas atividades fisiológicas precisam 

ser mais estudadas e detalhadas. 

Mesmo assim, ainda não foi possível estabelecer um modelo in vitro de indução de 

linfócitos Th2 a partir da cultura de DCs expostas a alérgenos (ou moléculas provenientes de 

helmintos), o que sugere a existência de outros mecanismos envolvidos neste tipo de resposta 

e que difere da resposta Th1. 

Além de sua função como barreira física, as células epiteliais tem sido implicadas 

diretamente na indução de imunidade tipo 2 e são consideradas uma interface crítica entre a 

imunidade inata e a adaptativa (BULEK et al., 2010a). Algumas observações clínicas levaram 

à hipótese de que defeitos no epitélio -mutações no gene que codifica a filagrina, por 

exemplo- seriam os grandes responsáveis pelo desencadeamento de alergias (AINSWORTH, 

2011; IRVINE; MCLEAN; LEUNG, 2011). 

Uma das maneiras das células epiteliais iniciarem respostas tipo II é pela produção 

direta das citocinas IL-25, IL-33 e linfopoietina estromal tímica, TSLP (thymic stromal 

lymphopoietin), em resposta à infecção por helmintos ou exposição à alérgenos (LICONA-

LIMÓN et al., 2013; SAENZ; TAYLOR; ARTIS, 2008). O que estas três citocinas tem em 

comum é a capacidade de induzir respostas Th2 in vivo. Resumidamente, a IL-25 -ou IL-17E- 

produzida pelo epitélio em resposta a alérgenos pode induzir TSLP, migração de eosinófilos 

(via produção de eotaxina) e formação de muco (ANGKASEKWINAI et al., 2007; FORT et 

al., 2001). A TSLP, por sua vez, pertence à família da IL-2 e é bastante semelhante à IL-7. Ela 

é a citocina derivada do epitélio mais bem caracterizada e sua expressão está associada a 

diferentes formas de inflamação alérgica (YING et al., 2005). Um dos alvos celulares da 

TSLP é a célula dendrítica que, quando ativada por esta citocina, promove a diferenciação de 

linfócitos Th2 (SOUMELIS et al., 2002). Por fim, a IL-33, membro da família da IL-1, 

também está claramente implicada na indução de inflamação alérgica e amplificação da 

resposta adaptativa Th2. Mostrou-se que a IL-33 é expressa em células epiteliais, onde é 

constitutivamente armazenada no núcleo. Esta localização é inesperada e ainda não se sabe ao 

certo como ela é liberada no meio extracelular. No entanto, postulou-se que a IL-33 atua 

como uma alarmina em caso de exposição a alérgenos, sinalizando uma injúria tecidual e 

sendo liberada justamente após necrose celular (MOUSSION; ORTEGA; GIRARD, 2008; 

OBOKI et al., 2010). A IL-33 é  membro da família da IL-1 e sinaliza pelo T1/ST2 

(codificado por Il1rl1), um receptor homólogo ao IL-1R que também recruta a molécula 
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adaptadora MyD88 (SCHMITZ et al., 2005). De maneira geral, a função dessas citocinas 

produzidas pelo epitélio fornecem mecanismos para explicar como este tecido pode promover 

e regular diretamente a resposta imune adaptativa (BULEK et al., 2010b). No entanto, ainda 

são necessários estudos mais aprofundados das vias celulares e moleculares responsáveis 

pelas respostas fisiológica e patogênica induzidas pelas superfícies epiteliais mucosas. 

Uma população de linfócitos descoberta recentemente pode representar a ligação 

fundamental e tão procurada entre a estimulação de células epiteliais e o início da resposta 

Th2. Essas células foram descobertas, em humanos e camundongos, de maneira independente 

por diversos grupos e, por isto, recebeu nomes variados como nuócitos (NEILL et al., 2010) 

ou células auxiliares naturais (MORO et al., 2010), entre outros. Para evitar 

desentendimentos, essas células foram nomeadas células linfóides inatas tipo 2 (innate 

lymphoid cells type 2, ILC2) (SPITS et al., 2013). Essa população celular faz parte da família 

das células linfóides inatas, juntamente com as células NK (a partir de agora, chamadas de 

ILCs do grupo 1, por secretarem IFN-), células T indutoras de tecidos linfóides (LTi) e as 

ILC3 (secretam IL-17A e IL-22, principalmente na mucosa intestinal). Essas ILCs são 

consideradas relacionadas, pois possuem um precursor linfóide tímico comum, que expressa o 

repressor de transcrição Id2 (transcriptional repressor inhibitor of DNA binding 2), e também 

requerem a sinalização pela cadeia  comum a vários receptores de citocinas, chamado de c 

ou IL-2R, (YOKOTA et al., 1999). As ILC2 são grandes produtoras de IL-5 e IL-13 em 

resposta às citocinas derivadas do epitélio, como as mencionadas acima, e desempenham 

função importante na proteção e resistência à infecção por helmintos e ainda na indução da 

resposta alérgica à cisteíno protease, papaína (HALIM et al., 2014). Uma revisão recente e 

mais completa sobre a caracterização e função das ILC2 pode ser encontrada em LICONA-

LIMÓN (2013). 

 

1.5 Indução de alergia por proteases 

	
Estudos recentes têm relacionado grande parte da atividade alergênica de algumas 

pragas urbanas, como baratas e ácaros, à presença de proteases em seus respectivos extratos. 

As proteases têm sido fortemente correlacionadas à asma alérgica e diversos aeroalérgenos 

freqüentemente implicados na ocorrência da doença são proteases ou estão associados à 

atividade de protease (KHERADMAND et al., 2002). Entre eles está o principal alérgeno do 

ácaro Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1, estreitamente associado aos casos de asma 

(PLATTS-MILLS et al., 2009); o Fel d 1, o alérgeno mais comum derivado de gatos 
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domésticos, e diversos pólens (BAGAROZZI; TRAVIS, 1998; RING et al., 2000). Fungos 

também são grandes fontes de proteases ativas e, de acordo com a ideia acima, estão 

fortemente relacionados a doenças alérgicas (MARKARYAN et al., 1994; RAMESH; 

SIRAKOVA; KOLATTUKUDY, 1995). Apesar de se saber que vários dos alérgenos 

potentes são classificados como proteases, seus mecanismos de ação e fisiopatogênese da 

asma alérgica não estão muito bem estabelecidos (SHAKIB; GHAEMMAGHAMI; 

SEWELL, 2008). 

Uma das hipóteses para explicar o mecanismo de indução de respostas alérgicas por 

proteases foi publicada recentemente. O grupo propõe que proteases de helmintos e de 

alérgenos clivam um 'sensor', cuja estrutura ainda não conseguiram identificar, que estimula 

os basófilos a migrarem para os linfonodos drenantes. Lá, estas células seriam capazes de 

apresentarem antígenos via MHC de classe II e estimularem a diferenciação de linfócitos Th2, 

pela produção de citocinas específicas (SOKOL; MEDZHITOV, 2010; SOKOL et al., 2008). 

Kouzaki et al mostraram que as proteases induzem o aumento de TSLP a partir do 

receptor PAR-2 (protease-activated receptor 2), presente nas células epiteliais (KOUZAKI et 

al., 2009). Os PARs são uma família de receptores acoplados à proteína G e estimulados, 

preferencialmente, por serino proteases (BLASI; CARMELIET, 2002; REED; KITA, 2004). 

Até agora quatro tipos foram identificados e suas seqüências, clonadas. Eles estão 

amplamente expressos nas células endoteliais, tecido conjuntivo, leucócitos, epitélio e em 

muitas células das vias aéreas (COCKS; MOFFATT, 2001). As proteases clivam aminoácidos 

num sítio específico da região amino-terminal do receptor e expõe um novo domínio que se 

liga com um segundo sítio do mesmo receptor iniciando a sinalização. A ativação dos PARs 

leva ao recrutamento da proteína G, cuja subunidade a�induz aumento dos níveis de 

fosfolipase C. Esta, por sua vez, atua aumentando os níveis de um segundo sinal, o Ca2+ 

intracelular (BERGER et al., 2001; SCHECHTER et al., 1998; UBL et al., 2002). Os detalhes 

das cascatas intracelulares de transdução de sinal são complexos e podem variar dependendo 

do subtipo do PAR que é ativado e também das localização desses receptores em diferentes 

células alvo. 

Em camundongos, apenas a administração via intranasal (i.n.) do peptídeo agonista de 

PAR-2 induziu uma resposta tipo Th2 a um antígeno inócuo, a ovoalbumina (OVA) 

(EBELING et al., 2007). Verificou-se que tanto a inflamação alérgica pulmonar como a hiper-

reatividade brônquica (AHR, do inglês, airway hyper-reactivity)  estavam diminuídas em 

camundongos deficientes e aumentadas em animais que expressavam maior quantidade deste 

receptor (SCHMIDLIN et al., 2002). Apesar de se conhecer como a atividade enzimática é 
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reconhecida por esse tipo de receptor, a sinalização que levaria à produção de TSLP e, 

consequentemente, à polarização para um padrão Th2 ainda não foi totalmente esclarecida. 

Sabe-se que a estimulação via PAR induz ativação do fator de transcrição NF-B e de MAPK 

(mitogen-activated protein kinase), que podem induzir a produção de citocinas como IL-1 e 

TNF-, as quais podem regular a expressão de TSLP (GOON GOH et al., 2008; TEMKIN et 

al., 2002). O sinergismo entre o NF-B e STAT (signal transducer and activator of 

transcription)-6 desempenham participação importante na indução de TSLP em resposta à 

dsRNA e IL-4 (KATO et al., 2007), e a acetilação de STAT-1 mediada por IFN- inibe a 

ativação do NF-B. Demonstrou-se recentemente que os receptores PARs e TLRs (toll-like 

receptors) poderiam interagir fisicamente e contribuir com a resposta inflamatória gerada por 

cada um deles (RALLABHANDI et al., 2008).  

 

1.6 A asma alérgica 

	
A origem da palavra asma, em grego, deriva de “vento”, “ar” e significa “respiração 

ruidosa”, como discutido por SAUNDERS (1993), que inclusive cita duas passagens do livro 

Ilíada, de Homero, em que a palavra asma aparece. A asma é uma desordem inflamatória 

heterogênea das vias aéreas caracterizada pela inflamação crônica e obstrução dessas vias, 

AHR e por sintomas de espirros, tosses e dificuldade respiratória recorrentes (KIM; 

DEKRUYFF; UMETSU, 2010). A asma é considerada um grande problema de saúde pública, 

já que afeta 300 milhões de pessoas no mundo e cuja prevalência aumentou dramaticamente 

nos últimos 30 anos, principalmente em países ocidentais (WILSON et al., 2006). A asma, no 

entanto, não é uma doença uniforme e pode se apresentar de formas variadas e com fenótipos 

distintos, que incluem a asma alérgica, asma severa ou resistente a esteróides (WANG et al., 

2010), asma induzida por poluentes ambientais (LI et al., 2003; PICHAVANT et al., 2008), 

exercício físico (CARLSEN; CARLSEN, 2002), aspirina (WANG et al., 2007), obesidade 

(SUTHERLAND, 2008), infecções virais (SLY; KUSEL; HOLT, 2010) ou até fumaça de 

cigarro (ROBAYS et al., 2009). 

A forma clínica mais comum da asma é a alérgica e tem sido o principal foco dos 

tratamentos e das pesquisas das últimas décadas. Segundo os últimos dados do DATASUS do 

Ministério da Saúde do Brasil, de 2009, a asma se constitui a terceira causa de internação no 

Brasil quando se trata de crianças e jovens e a prevalência de asma alérgica nesta faixa etária 

está em torno de 20- 25% no país (DATASUS, 2009). 
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A asma alérgica, ou atópica, é uma síndrome complexa caracterizada, além dos sinais 

clássicos da asma descritos acima, por intensa secreção de muco, eosinofilia pulmonar e 

produção de elevados níveis de IgE (KILEY; SMITH; NOEL, 2007). O desenvolvimento 

deste tipo de asma é essencialmente dependente de linfócitos T CD4+ diferenciados para um 

padrão Th2 (ROBINSON et al., 1992). Herxheimer et al descreveram as duas fases distintas 

na resposta asmática após contato com alérgeno (HERXHEIMER, 1952). Na primeira fase, 

imediata (early phase response), ocorre a broncoconstrição e aumento de permeabilidade 

vascular que pode se estender por até 3 horas após a inalação do alérgeno. Estas respostas são 

decorrentes da contração do músculo liso e liberação de mediadores potentes, como 

histamina, cisteinil leucotrienos e prostaglandinas. Após esta fase, pode ocorrer uma resposta 

mais tardia que se inicia de 3-6 horas após a exposição ao alérgeno, podendo se estender por 

mais de 24 horas. Este período foi denominado de resposta asmática tardia (late phase 

response) e, nesta fase, a participação de linfócitos T CD4+ é fundamental. A maioria dos 

modelos murinos de asma quantificam apenas a hiper-reatividade brônquica de animais 

alérgicos em resposta à metacolina, um agonista muscarínico (O’BYRNE; GAUVREAU; 

BRANNAN, 2009). Contudo, poucos conseguiram verificar a ocorrência da fase tardia em 

resposta ao desafio com alérgeno, sem a indução de um broncoconstritor. 

Os corticosteróides inalados (anti-inflamatórios) (BARNES; ADCOCK, 2003) e 

agonistas do receptor adrenérgico 2 (broncodilatadores) (PALMQVIST et al., 1997) ainda 

constituem o principal tratamento para a asma. Outros tipos incluem os antagonistas de 

cisteinil leucotrienos (POLOSA, 2007), inibidores de fosfodiesterase cAMP (BOSWELL-

SMITH; CAZZOLA; PAGE, 2006), anticorpos não anafiláticos anti-IgE (HOLGATE et al., 

2005) e imunoterapia alérgeno-específica (LARCHÉ, 2007). Apesar de suprimir a inflamação 

e aliviar os sintomas respiratórios, a utilização destes medicamentos ainda não representa a 

melhor estratégia de tratamento para a asma e, assim, é necessário um melhor entendimento 

da origem das alergias e dos fatores responsáveis pelo aumento da incidência dessas doenças 

com foco na prevenção e terapias mais eficazes. 

 

1.7 A asma ocupacional 

	
A asma ocupacional (AO) é a forma mais comum de doença pulmonar associada ao 

trabalho. A prevalência de AO depende da natureza química dos agentes aos quais os 

trabalhadores se expõe, da intensidade da exposição e da susceptibilidade individual (BAUR, 

2005; MAESTRELLI et al., 2009). O contato com enzimas em locais de trabalho é um 
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importante fator de risco ao desenvolvimento de AO, pricipalmente proteases (BAUR, 2005). 

Os principais casos de AO reportados e induzidos por proteases ocorreram no final da década 

de 60 e durante os anos 70 (CULLINAN et al., 2000), quando a introdução de enzimas 

alcalinas termo-estáveis bacterianas na formulação de detergentes, como a subtilisina de 

Carlsberg, promoveu a asma alérgica, produção de IgE e hiper-reatividade brônquica em mais 

da metade dos trabalhadores dessas indústrias (SCHWEIGERT; MACKENZIE; SARLO, 

2000). 

A idéia de se utilizar proteases na indústria foi proposta por Röhm (patente alemã 

GP283923, 1913), o qual adicionou enzimas pancreáticas a detergentes. A subtilisina de 

Carlsberg (EC, enzyme classification, 3.4.21.62, i.e.: ), também conhecida como subtilisina A 

ou alcalase, é uma serino protease derivada de espécies Bacillus e pertence à família A da 

superfamília das subtilases. Esta enzima representou um dos principais alérgenos 

responsáveis pelo desenvolvimento de AO (LEMIÈRE et al., 1996) e, no entanto, nenhum 

modelo experimental de inflamação alérgica pulmonar induzida pela subtilisina foi 

estabelecido até o presente. Apesar das mudanças nos produtos utilizados nas fábricas, 

incluindo a substituição da subtilisina por outras proteases alcalinas, o desenvolvimento de 

AO ainda continua a ocorrer, e milhões de indivíduos estão expostos aos agentes causadores 

em locais de trabalho (MAESTRELLI et al., 2009). Portanto, este estudo pretendeu 

estabelecer um modelo murino de asma ocupacional induzida pela subtilisina. 

Os trabalhos que relataram a atividade alergênica da subtilisina em modelos animais 

são bastante escassos, apesar do grande impacto da introdução desta enzima no mercado. 

Alguns grupos desenvolveram um modelo de sensibilização intratraqueal à subtilisina em 

cobaias ou camundongos (KAWABATA; BABCOCK; HORN, 1996; RITZ et al., 1993) e 

apenas um grupo estabeleceu um modelo murino de sensibilização intranasal à subtilisina 

(ROBINSON et al., 1996). Mesmo assim, nestes trabalhos apenas a produção de anticorpos 

específicos IgG1 e IgE foi estudada e, além disso, utilizaram uma matriz de detergente como 

adjuvante à subtilisina. Portanto, não há nenhum relato sobre o efeito da subtilisina sozinha na 

indução das principais características da asma alérgica, como hiper-reatividade brônquica, 

resposta tardia ao alérgeno, eosinofilia pulmonar, produção de muco e IgE total. De maneira 

interessante, a subtilisina foi bastante utilizada em ensaios de espraiamento de macrófagos in 

vitro (RABINOVITCH; MANEJIAS; NUSSENZWEIG, 1975) e já se sabia que sua atividade 

enzimática era essencial para esta resposta. Entretanto, o significado fisiológico deste 

fenômeno, os mecanismos responsáveis pelo espraiamento e sua associação com a indução de 

alergia ainda não são conhecidos. 
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Dessa forma, nossa primeira estratégia para o desenvolvimento de doença alérgica 

pulmonar e estabelecimento da asma ocupacional foi baseada no modelo clássico e já 

estabelecido em nosso laboratório (BORTOLATTO et al., 2008) de sensibilização pela via 

subcutânea (s.c.) utilizando a subtilisina como alérgeno e de desafios pela via intranasal (i.n.) 

apenas com a enzima. A seguir, desenvolvemos também um modelo de sensibilização pela 

mucosa nasal (i.n.), que poderia representar outra forma de sensibilização por trabalhadores 

expostos à enzima e, neste caso, seria mais relevante para o estudo da hipersensibilidade 

respiratória. 

Neste trabalho, descrevemos a caracterização do modelo experimental de asma 

ocupacional induzida pela sensibilização, via subcutânea ou intranasal, à subtilisina. 

Verificamos que a atividade de serino protease desta enzima é essencial para a sensibilização 

alérgica e consequente inflamação das vias aéreas induzida pela subtilisina. Demonstramos a 

participação crucial dos receptores PAR-2, ST2 (subunidade do receptor de IL-33) e IL-1R, 

assim como da molécula adaptadora MyD88 na indução de respostas alérgicas à subtilisina. 

Mostramos também que a subtilisina não é capaz de induzir ativação clássica direta de células 

dendríticas (DCs) ou macrófagos. Em vez disto, sua ação alergênica deve estar associada à 

produção de citocinas derivadas do epitélio, pois verificamos o aumento da expressão de 

TSLP, IL-1, IL-33 e anfiregulina por células humanas epiteliais brônquicas em resposta à 

exposição por subtilisina em ensaio in vitro. Finalmente, a administração de subtilisina pelas 

vias aéreas induziu o aumento de células inatas linfóides tipo 2 (ILC2) e ainda atuou como 

adjuvante a um antígeno não correlacionado, como a OVA. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Os resultados obtidos neste estudo permitem as seguintes conclusões: 

 

- a subtilisina é um potente indutor da inflamação alérgica pulmonar e da  

imunidade tipo II em modelo experimental; 

- a utilização do adjuvante alum é dispensável na sensibilização alérgica à 

subtilisina; 

- a atividade de serino protease da subtilisina é fundamental para o 

desenvolvimento da inflamação alérgica pulmonar; 

- as respostas tipo II induzidas pela subtilisina são dependentes dos receptores 

PAR-2, T1/ST2 e IL-1R e da molécula adaptadora MyD88; 

- a subtilisina promove ativação das células linfóides inatas tipo 2 (ILC2) de 

maneira dependente do receptor PAR-2; 

- a subtilisina não induz ativação clássica de células dendríticas diretamente; 

-  células epiteliais respondem à subtilisina e produzem citocinas pró-

inflamatórias tipo 2 e molécula de reparo tecidual; 

- a atividade enzimática da subtilisina exerce função adjuvante na sensibilização 

à um antígeno inócuo pelas vias aéreas. 

 

A partir das nossas observações, propomos um esquema representativo de como as 

respostas tipo 2 são iniciadas e propagadas a partir da exposição à subtilisina (Figura 17). No 

modelo que sugerimos, a fase inicial seria de reconhecimento da atividade enzimática da 

subtilisina pelo epitélio. As células epiteliais estimuladas via receptor PAR-2 secretam 

citocinas como IL-1, IL-33, TSLP e o fator Areg. Estas citocinas derivadas do epitélio 

ativam as células ILC2 (principalmente via IL-33), que produzem citocinas tipo II e DCs (via 

TSLP e IL-1), que induzem a resposta Th2 (IL-4). As citocinas tipo II secretadas pelas ILC2 

podem agir no epitélio, induzindo a diferenciação de células produtoras de muco (IL-13) e 

reparo tecidual (Areg). A produção de IL-5 pelas ILC2 promovem o recrutamento e ativação 

de eosinófilos. A ativação posterior de linfócitos T nos órgãos linfóides amplifica a produção 

das citocinas tipo II e a secreção de IL-4 por estes linfócitos diferenciados em Th2 leva à 

troca de isotipo para IgE em linfócitos B. Este isotipo se associa aos receptores de alta 

afinidade e pode ativar mastócitos no tecido, que contribui para as características cardinais da 

inflamação alérgica. 
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Figura 17- Início e desenvolvimento de respostas tipo II promovidas pela subtilisina: 
proposta de  modelo.  

 

 

As respostas tipo II são iniciadas pelo reconhecimento da atividade de serino protease da subtilisina 
pelo receptor PAR-2 expresso em células epiteliais. Estas células secretam as citocinas IL-1, IL-33, 
TSLP e o fator de crescimento Areg (anfiregulina). A IL-33 e IL-1 podem ativar as células ILC2, via 
IL-1R e T1/ST2 (ST2), respectivamente, a produzirem IL-5 e IL-13, enquanto a IL-1 e TSLP 
promovem a ativação de DCs, via IL-1R e TSLPR, respectivamente. Estas citocinas derivadas do 
epitélio ativam as células ILC2 (principalmente via IL-33), que produzem citocinas tipo II, e DCs (via 
TSLP e IL-1), que induzem a resposta Th2 (via produção de IL-4). As citocinas tipo II secretadas 
pelas ILC2 podem agir no epitélio, induzindo a diferenciação de células produtoras de muco (IL-13) e 
reparo tecidual (Areg). A produção de IL-5 pelas ILC2 promovem o recrutamento e ativação de 
eosinófilos. A ativação posterior de linfócitos Th2 nos órgãos linfóides amplifica a produção das 
citocinas tipo II, IL-5 e IL-13, e a secreção de IL-4 por estes linfócitos leva à troca de isotipo para IgE 
em linfócitos B. Este isotipo pode ativar mastócitos no tecido, que contribui para as principais 
características da inflamação alérgica. Esquema baseado em figura do artigo “Th2, allergy and group 
2 innate lymphoid cells” (LICONA-LIMÓN et al., 2013). 
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Como ocorre com todos os trabalhos científicos, uma das consequências do nosso 

estudo é a geração de mais perguntas e vou sumarizar a seguir as que considero mais 

interessantes para futuras pesquisas nesta área (são direcionadas à subtilisina, mas podem 

representar questões gerais em Alergia):  

- Em que células a expressão de PAR-2 é necessária para induzir uma resposta alérgica? 

- Quais são os mecanismos responsáveis pelo efeito adjuvante da atividade enzimática 

da subtilisina? 

- Qual é a participação das células linfóides inatas tipo 2 (ILC2) na inflamação alérgica 

à subtilisina? 

- Como a ativação do receptor PAR-2 leva à produção de citocinas tipo 2 pró-

inflamatórias e, consequentemente, contribui para o estabelecimento de alergia? Este 

fenômeno ocorre na mesma célula epitelial ou é um efeito indireto? 

- Em que células a sinalização via MyD88 é necessária para o início da resposta tipo II à 

subtilisina? 

- Como as células epiteliais reconhecem a subtilisina e percebem sua atividade 

enzimática? O PAR-2 seria o único sensor? 

- Que subtipos epiteliais reconhecem a atividade da enzima e induzem a liberação de 

citocinas pró-Th2? Poderiam existir células epiteliais secretórias especializadas? 

- A inflamação alérgica induzida pela subtilisina em modelo experimental pode ficar 

crônica? 

- Além das células epiteliais, outros tipos celulares não-imunológicos, tipo neurônios 

sensitivos, poderiam contribuir na indução da resposta alérgica à subtilisina? 

- Como as células dendríticas (DCs) podem contribuir na sensibilização alérgica à 

subtilisina, se não de forma direta? Como se atinge a especificidade da resposta 

adaptativa neste caso? 

- Quais seriam as funções dos mastócitos e basófilos para a inflamação tipo II no 

modelo experimental de asma ocupacional à subtilisina? 

- Como as citocinas tipo 2 (IL-1, IL-33, TSLP e Areg) promovem a resposta Th2? 

Estas citocinas são também induzidas in vivo da mesma forma? 

 

Ademais, esperamos ter contribuído com algumas evidências para pensar o processo 

inflamatório alérgico de uma maneira mais fisiológica ou homeostática e desconstruir a noção 

da alergia como uma atividade essencialmente patológica assim como a ideia do sistema 

imunológico como “defesa”. 
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