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RESUMO 

Stumm CL. Papel anti-fibrótico de PGE2 e BMP-7 na asma alérgica experimental. [tese 
(Doutorado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2012. 
 
A asma alérgica é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas e um dos eventos 

relevantes na sua patologia é a ativação local de fibroblastos pulmonares. A forma 

ativa, o miofibroblasto, sintetiza ativamente colágeno tipo I, que se deposita ao redor 

dos bronquíolos, processo denominado fibrose das vias aéreas. Esta ativação é 

induzida pelo TGF-β e este processo é regulado por moléculas anti-fibróticas que 

contêm o avanço da fibrose das vias aéreas. O objetivo deste trabalho foi o de elucidar 

mecanismos envolvidos na fibrose das vias aéreas em modelo de asma alérgica 

experimental. Para isto, utilizamos duas abordagens: na primeira parte, investigamos 

se a fibrose das vias aéreas na asma está relacionada com um defeito no eixo 

síntese/resposta da PGE2. Estabelecemos um modelo animal de asma alérgica crônica 

e isolamos os fibroblastos pulmonares destes animais. Os fibroblastos dos animais 

asmáticos apresentaram uma intacta capacidade de responder à PGE2 e seu análogo 

forskolina, no que diz respeito à inibição da síntese de colágeno e proliferação. Além 

disso, a expressão do receptor EP2 nos fibroblastos dos animais asmáticos é 

semelhante aos controles. Estas células, porém, apresentam uma perda tempo-

dependente na sua capacidade de sintetizar PGE2 sob estímulo com IL-1β, e esta perda 

está relacionada a uma menor produção das enzimas sintéticas COX-2 e mPGEs-1. O 

tratamento in vivo com nimesulide, inibidor seletivo de COX-2, ao longo do protocolo 

de asma, causou uma piora no quadro de fibrose. Uma vez que a PGE2 atua como um 

freio da fibrose no ambiente pulmonar, a perda da capacidade destas células em 

sintetizá-la pode estar implicada na fibrose das vias aéreas neste modelo. Na segunda 

parte do trabalho, estudamos a relação TGF-β1/BMP-7 e sua relação com a fibrose das 

vias aéreas na asma alérgica experimental. Primeiramente, observamos que existe um 

predomínio da molécula pró-fibrótica TGF-β1 sobre a molécula anti-fibrótica BMP-7 

nos pulmões dos animais asmáticos. Em fibroblastos isolados dos animais controle e 

asmáticos, vimos que a BMP-7 é capaz de inibir a síntese de colágeno tipo I induzida 

pelo TGF-β1 e as vias de Smad 2, Smad 3 e p38 que também são ativadas neste 



contexto. O tratamento dos animais com BMP-7 durante o protocolo de asma causou 

diminuição significativa da deposição de colágeno ao redor dos bronquíolos destes 

animais. Estes resultados mostram que a BMP-7 tem ações anti-fibróticas no contexto 

da asma alérgica e que estas ações estão relacionadas com a regulação da atividade do 

TGF-β1. Coletivamente, os resultados obtidos neste trabalho representam um avanço 

no entendimento dos mecanismos envolvidos no aparecimento da fibrose das vias 

aéreas, que pode futuramente contribuir para tradução da pesquisa básica até a 

prática clínica. 

 

Palavras-chave: Asma alérgica. Vias aéreas. Fibrose. PGE2. BMP-7. 

  



ABSTRACT 

Stumm CL. Anti-fibrotic role of PGE2 and BMP-7 in experimental allergic asthma. [Ph. 
D. thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2012. 
 
Allergic asthma is a chronic inflammatory disease of the airways and one of the key 

events in its pathology is the local activation of lung fibroblasts. The active form, the 

myofibroblast, actively synthesizes type I collagen, which accumulates around bronchi, 

a process called airway fibrosis. Activation is induced by TGF-β and this process is 

regulated by anti-fibrotic molecules which impair the fibrotic process in the airways. 

The main goal of this work was to elucidate mechanisms involved in airway fibrosis in a 

mouse model of experimental allergic asthma. We used two approaches: in the first 

part, we investigated IF airway fibrosis in asthma correlates with a defect in the PGE2 

synthesis/response axis. We established a mouse model of chronic allergic asthma and 

isolated lung fibroblasts from these mice. Lung fibroblasts from asthmatic mice 

showed an intact capacity to respond to PGE2 and its analog, forskolin, when we 

analyzed inhibition of collagen-I synthesis and proliferation. Besides, EP2 expression in 

asthmatic fibroblasts is similar to controls. These cells, however, present a time-

dependent loss in their ability to upregulate PGE2 production under IL-1β stimulation, 

and this is accompanied by a reduced expression of the synthetic enzymes COX-2 and 

mPGEs-1. In vivo treatment with nimesulide, a selective COX-2 inhibitor, through the 

asthma protocol, caused worsening in the fibrotic process. Since PGE2 acts as a break 

on fibrosis in the lung environment, the loss in the ability of these cells to upregulate it 

could be implicated in fibrosis in this model. In the second part of this work, we 

studied the ratio TGF-β1/BMP-7 and it relationship with airway fibrosis in experimental 

allergic asthma. First, we observed a predominance of the pro-fibrotic molecule TGF-

β1 over the anti-fibrotic molecule BMP-7 in the lungs of asthmatic animals. Using lung 

fibroblasts isolated from these animals, we saw that BMP-7 is capable of inhibiting 

TGF-β1-induced collagen-I synthesis, as well as the Smad 2, Smad 3 and p38 pathways, 

which are also induced by TGF-β1 in this context. In vivo treatment with BMP-7 

through the asthma protocol caused a significant decrease in collagen deposition 

around small bronchi. These results show that BMP-7 has anti-fibrotic properties in 

allergic asthma and that these are related with regulation of TGF-β1 activity. 



Collectively, the results generated in this work represent an advance in understanding 

the mechanisms involved in the development of airway fibrosis, which can contribute, 

in the future, to the translation of basic research into the clinical practice. 

 

Keywords: Allergic asthma. Airways. Fibrosis. PGE2. BMP-7. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, afetando tanto 

crianças quanto adultos. É uma doença inflamatória das vias aéreas, caracterizada por 

broncoconstrição espontânea, difusa e variável em intensidade, e também por obstrução do 

fluxo aéreo em resposta a uma ampla variedade de estímulos endógenos e ambientais (1, 2). 

As manifestações clínicas da asma são ocasionais e podem incluir chiado ao respirar, tosse, 

dispnéia e sensação de aperto no peito. A asma vem sendo reconhecida como uma doença 

que contém múltiplos subfenótipos que diferem entre si quanto à severidade clínica, 

patologia, resposta à terapia e resultados a longo prazo (3, 4). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO – World Health Organization), 

dados de 2011 (5), quase 300 milhões de pessoas sofrem de asma ao redor do mundo, 

sendo que os países ocidentais apresentam a maior prevalência. A asma é, também, a 

doença crônica mais comum entre crianças. Nas últimas décadas, a incidência de asma 

aumentou dramaticamente, e a tendência é de que os números continuem a aumentar, com 

a estimativa do aumento de 100 milhões de pessoas asmáticas até o ano de 2025, com a 

urbanização e ocidentalização das populações (3, 6, 7). 

Um fator importante que contribui para a alta incidência de asma é a natureza 

heterogênea de sua etiologia (1, 8). Um amplo espectro de estímulos ambientais e 

endógenos podem desencadear esta doença, incluindo estímulos alérgicos (e.g. pólen, 

resíduos de ácaro, pelos ou resíduos da pele de gatos, certas drogas ou químicos 

ocupacionais (1, 2, 9) e também estímulos não alérgicos (e.g. exercício ou frio) (2, 10). 

Grande parte dos quadros de asma são associados à alergia. Nesta revisão, vamos examinar 

os mecanismos envolvidos na inflamação e remodelamento na asma alérgica, que podem 

levar à fibrose das vias aéreas. 

 

1.1 A inflamação das vias aéreas na asma 

 

A inflamação crônica das vias aéreas resulta em alterações estruturais decorrentes da 

resposta de reparo tecidual e é um fenômeno biológico bem documentado. Na asma 

alérgica há um infiltrado inflamatório rico em linfócitos, eosinófilos, mastócitos, neutrófilos e 

macrófagos (11) que caracteriza o quadro inflamatório da via aérea asmática. 
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Em indivíduos predispostos, a exposição inicial das células apresentadoras de 

antígenos profissionais (APCs) ao alérgeno leva à ativação preferencial de células Th2 

antígeno específicas e síntese de IgE, o que é conhecido como sensibilização alérgica. 

Exposições subseqüentes ao alérgeno causam o recrutamento e ativação de células 

inflamatórias e liberação de mediadores que são responsáveis pela resposta alérgica precoce 

(aguda) e respostas tardias. Na resposta aguda, os mastócitos sensibilizados por IgE 

desgranulam, liberando tanto mediadores pré-formados quanto recém sintetizados. Estes 

incluem histamina, mediadores lipídicos (prostaglandinas, leucotrienos e PAF) e citocinas, 

que promovem aumento da permeabilidade vascular, contração do músculo liso e produção 

de muco. Citocinas e quimiocinas produzidas por vários tipos celulares dirigem o 

recrutamento de células inflamatórias que contribuem para a resposta alérgica tardia, que é 

caracterizada pelo influxo de eosinófilos e células Th2. Os eosinófilos liberam uma grande 

quantidade de mediadores pró-inflamatórios, incluindo cisteinil leucotrienos e proteínas 

presentes em seus grânulos (peroxidase eosinofílica, ribonucleases, desoxirribonucleases, 

proteínas básicas), além de citocinas como IL-3, IL-5 e IL-13. Os linfócitos Th2 produzem IL-4 

(interleucina-4), IL-5 e IL-13 (12). A superexpressão de interleucinas do tipo Th2 em modelos 

animais pode levar à fibrose das vias aéreas na asma. A superexpressão de IL-13 resultou em 

fibrose subepitelial, metaplasia das células caliciformes e um infiltrado celular rico em 

eosinófilos e macrófagos (13). A superexpressão de IL-5 levou a uma grande eosinofilia das 

vias aéreas, bem como elevada produção de muco e fibrose subepitelial (14). Já em animais 

que superexpressavam IL-4, a fibrose subepitelial não se mostrou tão acentuada e até 

mesmo ausente, apesar de haver eosinofilia e superprodução de muco (15, 16). O impacto 

de mastócitos e eosinófilos no remodelamento se baseia em seus efeitos na função de 

barreira, proliferação e descamação epitelial, e na formação de células caliciformes (17). Isso 

indica que o remodelamento anormal das vias aéreas na asma deve-se, ao menos em parte, 

à inflamação crônica do tipo Th2. Este remodelamento anormal leva a alterações estruturais 

na parede das vias aéreas que pode progredir para fibrose com declínio da função pulmonar. 

Há, ainda, evidências de que os linfócitos Th1 podem também contribuir para 

algumas características patogênicas nos pacientes que sofrem de formas crônicas de atopia, 

tais como apoptose epitelial e ativação das células musculares lisas. Os linfócitos T 

reguladores podem suprimir algumas respostas Th2, enquanto os linfócitos Th17 parecem 
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estar especificamente associados com os eventos dependentes de neutrófilos na inflamação 

alérgica. 

 

1.2 O remodelamento tecidual na asma 

 

O termo “remodelamento das vias aéreas” pode se referir às alterações estruturais 

normais que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário dos pulmões ou às alterações 

decorrentes de lesão nas vias aéreas que visam o reparo tecidual. Na asma, a inflamação 

crônica das vias aéreas pode levar a transformações anormais na composição da parede da 

via aérea. As alterações estruturais características do remodelamento das vias aéreas na 

asma incluem metaplasia das células caliciformes (que determina aumento na produção de 

muco), hiperplasia e hipertrofia da camada de músculo liso, fibrose subepitelial e 

angiogênese aumentada (ver Figura 1) (18-20). Como conseqüência, a função pulmonar em 

pacientes asmáticos diminui (21). Até o momento, os mecanismos que levam à fibrose são 

pouco conhecidos, mas há um consenso de que ela se estabelece por desregulação dos 

mecanismos fisiológicos de reparo tecidual. Os linfócitos Th2, conhecidos pelo seu papel na 

indução alérgica, também contribuem para o remodelamento das vias aéreas induzindo a 

hipertrofia/hiperplasia das células musculares lisas e a metaplasia das células epiteliais (22, 

23). O infiltrado eosinofílico visto na inflamação alérgica resulta em níveis elevados de TGF-β 

(TGF – fator de crescimento e transformação) derivado destas células (22), uma potente 

citocina pró-inflamatória conhecida por estimular a diferenciação de fibroblastos e aumentar 

a síntese de colágeno, levando à fibrose subepitelial e conseqüente endurecimento das 

paredes broncoalveolares (24). Também os mastócitos podem contribuir para o 

remodelamento das vias aéreas através da liberação de mediadores inflamatórios como 

triptase, histamina e outras citocinas (25). 

Uma das características mais marcantes da patologia da asma é a deposição de 

componentes da ECM (matriz extracelular) localizada na camada subepitelial dos 

bronquíolos, processo chamado de fibrose das vias aéreas ou fibrose da camada basal 

reticular (ou ainda, lâmina reticular). O espessamento desta camada é característico da asma 

e ocorre precocemente no processo patológico da doença, não sendo visto em outras 

doenças pulmonares como COPD (doença pulmonar obstrutiva crônica) ou bronquite crônica 

(26). Os componentes da matriz extracelular depositados na região consistem em colágeno 
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tipo I, III e V, fibronectina, tenascina, lumican e proteoglicanos (27-30). Esta deposição 

contribui para o espessamento da parede, subseqüente redução na distensibilidade das vias 

aéreas e limitação do fluxo de ar (31). 

As principais células efetoras da excessiva deposição de moléculas da ECM são os 

fibroblastos, o principal tipo de célula mesenquimal pulmonar (32). Biópsias de vias aéreas 

de indivíduos asmáticos mostram números elevados de fibroblastos quando comparados 

com sujeitos normais (33), e isto foi correlacionado com maior fibrose da camada 

subepitelial. Sob a influência de dano epitelial e citocinas como o TGF-β1, os fibroblastos 

podem se diferenciar em sua forma bioativa, o miofibroblasto, o qual tem função secretora 

e contrátil e expressa α-SMA (α-actina de músculo liso), reconhecido atualmente como um 

dos marcadores de ativação deste tipo celular. Além da secreção de colágeno, os 

miofibroblastos também produzem mais TGF-β1, assim prolongando ainda mais o processo 

fibrótico. O aparecimento de miofibroblastos hiperplásicos na região subepitelial em 

indivíduos asmáticos e em modelos animais de asma têm sido amplamente descritos (34-

36). Porém, a origem e o destino destas células não são completamente entendidos. Células 

com este fenótipo aparecem cedo após o desafio antigênico, possivelmente implicando uma 

célula precursora que adquire o fenótipo de miofibroblasto sem se dividir (35). Os 

miofibroblastos são os principais produtores de moléculas da matriz colágena e não 

colágena. Eles possivelmente desempenham um papel similar na asma, uma vez que o 

número de miofibroblastos presentes na camada submucosa se correlaciona com a 

deposição de colágeno subepitelial (36). 
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Figura 1 - Da inflamação ao remodelamento 

 

 

 

A asma envolve uma progressão de eventos agudos (a) como a ativação de mastócitos induzida pelo alérgeno, 
causando a liberação de citocinas e mediadores pró-inflamatórios que levam a broncoconstrição aguda e 
obstrução das vias aéreas para a inflamação crônica (b), caracterizada pela ativação de células Th2 e 
macrófagos, e o recrutamento e desgranulação de eosinófilos. As alterações nas vias aéreas causam não 
somente obstrução do fluxo de ar mas também aumento na responsividade brônquica. Finalmente, em alguns 
indivíduos, há uma progressão das alterações inflamatórias em direção ao remodelamento das vias aéreas (c), 
o que pode causar alterações permanentes na arquitetura da via aérea de forma que os eventos que causam 
obstrução são irreversíveis. 
Fonte: Modificado de (37) 
 

1.3 A fibrose das vias aéreas na asma 

 

 As respostas inflamatórias agudas quebram a integridade do 

endotélio/epitélio pulmonar, levando ao edema e recrutamento de leucócitos. O processo 

de resolução da inflamação pela fagocitose de células alteradas e restos celulares causa 

mínima destruição e restabelece a arquitetura normal do tecido. Entretanto, muitas 

condições de fibrose pulmonar tem em comum a persistência do estímulo, como é o caso do 

alérgeno na asma. Portanto, a fibrose seria causada por uma desregulação no processo de 

reparo, ocorrendo caracteristicamente quando a síntese de colágeno pelos miofibroblastos 

excede a taxa na qual ele é degradado, de forma que o montante de colágeno aumente ao 

longo do tempo. 

A fibrose, portanto, é um fenômeno decorrente de inflamação crônica – definida 

como uma resposta persistente na qual a inflamação e o remodelamento tecidual 
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acontecem simultaneamente. As doenças fibróticas normalmente têm em comum um 

agente irritante persistente que sustenta a produção de fatores de crescimento, enzimas 

proteolíticas, fatores angiogênicos e citocinas fibrogênicas, os quais estimulam a deposição 

de elementos do tecido conjuntivo que modificam progressivamente a arquitetura normal 

do tecido (38-40). Durante o processo de remodelamento, os macrófagos têm papel central 

na remoção das células alteradas e de restos celulares. Os linfócitos Th2 que migraram para 

o tecido secretam citocinas pró-fibróticas como o TGF-β, que ativa fibroblastos (41, 42). Os 

fibroblastos ativados se transformam em miofibroblastos que expressam α-SMA. Após a 

ativação, os fibroblastos promovem a contração da ferida e, finalmente, as células epiteliais 

se dividem e migram sobre as camadas basais para regenerar o tecido danificado, 

completando então o processo de reparação. No entanto, a inflamação e o reparo crônicos 

podem desencadear um acúmulo excessivo de componentes da ECM, o qual leva à formação 

de uma cicatriz fibrótica permanente. A degradação de colágeno e o remodelamento da 

ECM são regulados por várias MMPs (metaloproteases de matriz) e seus inibidores, incluindo 

os inibidores teciduais de metaloproteases (TIMPs). Variações entre síntese e catabolismo da 

ECM regulam o aumento ou diminuição do colágeno total na área danificada (43). 

 Dados provenientes de estudos funcionais suportam a idéia de que as alterações 

estruturais contribuem para a hiperresponsividade das vias aéreas, amplificando a obstrução 

do fluxo de ar (44, 45). Além disso, o papel das vias aéreas pequenas em produzir obstrução 

do fluxo de ar parece ser maior que o das vias grandes (46, 47). Estudos utilizando tecido 

pulmonar dissecado (48-50), espécimens de autópsias (51-53) e biópsias transbrônquicas 

(54, 55) indicam que ocorrem alterações estruturais similares, porém mais severas, nas vias 

aéreas menores (52, 56) e no parênquima pulmonar (54) de pessoas asmáticas. Esta 

descoberta foi de extrema importância, uma vez que o volume total e a superfície 

combinada da área das vias aéreas pequenas é muito maior que a superfície da área das vias 

aéreas maiores (57), resultando em um esforço em desenvolver melhores tecnologias de 

inalação de maneira a melhorar a distribuição dos agentes anti-inflamatórios na terapia 

pulmonar. 
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1.4 O eixo síntese/resposta da PGE2 na fibrose 

 

Os eicosanóides (eicosa – do grego, vinte) são um grupo de mediadores lipídicos 

derivados do metabolismo de um ácido graxo de 20 carbonos chamado ácido araquidônico 

(AA). Após sua liberação dos fosfolipídeos de membrana pela ação da enzima fosfolipase A2 

citosólica (cPLA2), o ácido araquidônico é também metabolizado pelas enzimas 5-

lipoxigenase (5-LO), dando origem aos leucotrienos, ou pela via das ciclooxigenases (COX), 

originando os prostanóides (58). As ciclooxigenases, também conhecidas como sintases de 

prostaglandina H, são enzimas que catalisam duas reações sequenciais: 1) a bis-oxigenação 

do AA levando à produção de PGG2 e 2) a redução do 15-hidroperóxido da PGG2, levando à 

formação de PGH2 (59). Duas isoformas de COX, COX-1 e COX-2, são encontradas em 

mamíferos. De maneira geral, considera-se que a COX-1 é expressa constitutivamente em 

vários tipos celulares, enquanto a COX-2 é induzível por estímulo e tem sido implicada em 

processos patológicos, como inflamação, dor, febre e câncer (60). As PGEs (sintases de 

prostaglandina E) foram descritas pela primeira vez em 1999 (61) e são enzimas que têm a 

habilidade de catalisar a conversão de PGH2 em PGE2 (prostaglandina E2). A mPGEs-1 é 

induzida em resposta a vários estímulos e age após a COX-2 na geração de PGE2 (61-64). 

Quando COX-2 e mPGEs-1 são transfectadas em células HEK293, grandes quantidades de 

PGE2 são sintetizadas a partir de AA endógeno e exógeno, em comparação com cada enzima 

transfectada separadamente (65). Comparativamente, o acoplamento entre COX-1 e mPGEs-

1 é observado somente quanto quantidades muito altas de AA estão presentes. Este estudo 

sugere que a geração de PGE2 pela mPGEs-1 ocorre predominantemente pela via 

dependente de COX-2. A COX-2 e a mPGEs-1 se colocalizam na membrana perinuclear (65). 

A colocalização das duas enzimas biossintéticas no mesmo compartimento subcelular pode 

permitir a transferência eficiente da PGH2, que é um substrato instável, da COX-2 para a 

mPGEs-1. 

A PGE2 é o principal eicosanóide produzido pelos fibroblastos (66-68) e exerce uma 

gama de ações que contribuem tanto para a homeostase quanto para a doença. A despeito 

de sua reputação como mediador pró-inflamatório em vários contextos, as ações da PGE2, 

especificamente no ambiente pulmonar, se opõem à inflamação e à fibrogênese (69). A PGE2 

exerce ações inibitórias sobre fibroblastos pulmonares, inibindo a proliferação destas células 

(70, 71), e causa redução nos níveis de colágeno tanto pela redução da síntese (72-74) 
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quanto pelo aumento de sua degradação (75), diminuindo também a produção da enzima 

lisil-oxidase, o que leva a uma diminuição na organização extracelular das moléculas de 

colágeno (76). A PGE2 também inibe a migração (77, 78) e sobrevivência (79) de fibroblastos, 

bem como sua ativação em miofibroblastos (80). Ela age de forma parácrina ou autócrina, 

ligando-se a 4 tipos diferentes de GPCRs (receptores transmembrana acoplados à proteína 

G) - EP1 a EP4 (81), os quais ativam diferentes vias de sinalização intracelular. A ligação da 

PGE2 aos receptores EP2 e EP4 (acoplados à proteína Gs) aumenta os níveis intracelulares de 

cAMP (monofosfato cíclico de adenosina) (82, 83). A sinalização via EP1 (acoplado a Gq) 

aumenta os níveis intracelulares de Ca++(84). O receptor EP3 (acoplado a Gi) causa 

diminuição nos níveis intracelulares de cAMP (85). Quase todos os efeitos inibitórios da PGE2 

sobre fibroblastos pulmonares são mediados pela sua ligação ao receptor EP2 (78, 80, 86) e 

subseqüente habilidade de elevar os níveis intracelulares de cAMP. A partir daí, dependendo 

de qual efetor de cAMP será ativado posteriormente, determina-se uma ou outra função 

celular de PGE2. Em fibroblastos pulmonares, em humanos ou em modelo animal de fibrose, 

algumas das vias de PGE2 que geram inibição da fibrose foram dissecadas. A migração de 

fibroblastos, por exemplo, é inibida através do aumento da atividade de PTEN (homólogo 

da fosfatase e tensina deletado no cromossomo 10), que por sua vez se opõe à ação de PI3K 

(fosfatidil inositol-3-kinase) (78). Em fibroblastos fetais humanos, foi demonstrado que a 

PGE2 tem função inibitória sobre a proliferação devido exclusivamente à ativação de Epac-1 

(proteína de troca ativada por cAMP), que aumenta a atividade da GTPase Rap-1 (proteína 

relacionada à Ras-1) (87). Já a inibição da síntese de colágeno pela PGE2 acontece através de 

outro efetor do cAMP, PKA (proteína quinase A), que inibe a ação de PKC-δ (proteína 

quinase C delta) (87), conhecida por promover a síntese de colágeno em fibroblastos (88). 

No entanto, já foi demonstrado que os fibroblastos pulmonares isolados de alguns 

pacientes com fibrose pulmonar idiopática (IPF) sintetizam uma menor quantidade de PGE2 

e da enzima responsável pela sua biossíntese, COX-2, sob estímulo, quando comparadas a 

fibroblastos de indivíduos normais (89). Estas células também manifestam resistência às 

ações supressoras da PGE2 (86), devida em parte a uma diminuída expressão do receptor 

EP2 (86). O mesmo defeito foi observado em fibroblastos pulmonares de camundongo 

(MLFs) com fibrose pulmonar induzida por bleomicina (90). Entretanto, o efeito da PGE2 em 

fibroblastos pulmonares de asma alérgica não é conhecido. 
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1.5 As moléculas TGF-β1 e BMP-7 na fibrose 

 

A superfamília do TGF-β compreende um grande grupo de moléculas 

estruturalmente relacionadas que participam da regulação de uma variedade de processos 

celulares, incluindo progressão do ciclo celular, diferenciação celular, função reprodutiva, 

desenvolvimento tecidual, adesão, crescimento neuronal, morfogênese óssea, cicatrização e 

respostas imunes (91-94). A importância evolutiva desta família é destacada pela 

conservação destas moléculas através das espécies. Em mamíferos, a superfamília do TGF-β 

pode ser dividida em três subfamílias: 1) TGF-β; 2) activinas/inibinas e 3) BMPs (proteínas 

morfogênicas ósseas) (95, 96). O TGF-β é sintetizado como parte de uma grande molécula, o 

pró-TGF-β, que contém os peptídeos associados de latência (LAP). Estes são clivados do TGF-

β no complexo de Golgi, mas permanecem não covalentemente associados a ele. As 

proteínas de ligação ao TGF-β latente 1/2 (LTBP 1/2) conectam este complexo à matriz 

extracelular (97). A liberação do TGF-β do complexo pró-TGF-β ocorre pela atividade 

proteolítica da plasmina (98) de metaloproteases de matriz como MMP-2 e MMP-9 (99), 

através de integrinas (100-102), tratamento com ácidos leves (103) ou pela ação da 

trombospondina (104), fatores que causam a ruptura das ligações não-covalentes entre o 

LAP e o TGF-β1. A sinalização do TGF-β ocorre via ligação aos receptores tipo I (também 

conhecido como ALK-5 – quinase do tipo receptor de activina) (105-107) e tipo II (TβRII) 

(108), e desencadeia uma cascata de sinalização que pode ser dependente ou independente 

de Smads (109). Classicamente, a ligação do TGF-β ao seu receptor desencadeia a 

fosforilação de Smad 2 e Smad 3, mas existem outras vias, menos estudadas, que são 

também ativadas por esta ligação, como as vias de MAPK (proteínas quinases ativadas por 

mitógenos). O TGF-β pode induzir a fosforilação de Erk, JNK e p38 MAPK, mas tanto os 

mecanismos de ativação quanto as consequências biológicas ainda são pouco 

caracterizados. Existem, no entanto, descrições do envolvimento destas vias de sinalização 

em quadros de fibrose e em modelos animais de doenças fibróticas (110-114), assim como 

no remodelamento das vias aéreas na asma (115, 116). 

 Desde a primeira identificação da BMP-7 (antes conhecida como OP-1 ou proteína 

osteogênica-1) como um fator envolvido na formação óssea em 1990 (117), este membro da 

superfamília do TGF-β tem atraído muita atenção da comunidade científica. A BMP-7 age, 

fisiologicamente, como um fator de morfogênese e sobrevivência no desenvolvimento dos 
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rins, ossos e olhos. Camundongos deficientes do gene para BMP-7 (knockouts) exibem um 

desenvolvimento retardado dos rins, e morrem cedo após o nascimento (118, 119). A função 

fisiológica precisa desta proteína nos rins e outros órgãos não foi completamente 

caracterizada, mas estudos indicam que a BMP-7 seja um regulador endógeno da 

homeostase e regeneração dos órgãos (120, 121). Além disso, com a descoberta de que a 

BMP-7 recombinante (rBMP-7) reduz a severidade da injúria decorrente da falência renal 

aguda e crônica (122) por contrapor as ações pró-fibróticas do TGF-β1, esta molécula se 

tornou um alvo atraente como modulador das ações do TGF-β1 em doenças agudas e 

crônicas. Atualmente é aceito que, no tecido normal, existe um balanço entre o TGF-β1 

biologicamente ativo e a BMP-7, que se desloca na direção do TGF-β1 durante a inflamação 

e a fibrogênese em doenças renais e hepáticas (123, 124). 

 Além da importância da BMP-7 na fisiologia e patologia renais, tem sido 

demonstrado que a regeneração do fígado também é afetada por esta citocina 

multifuncional. A administração sistêmica de anticorpos que neutralizam a BMP-7 endógena 

após a hepatectomia em camundongos resultou em uma regeneração hepática debilitada. Já 

a administração de rBMP-7 levou a uma melhor regeneração (96). 

 Experimentos in vitro revelam que a BMP-7 inibe fenômenos decorrentes da 

sinalização de TGF-β1 através da indução de Id2 (inibidor de diferenciação), Id3 e Smad 6 

(125-127). Estes estudos demonstraram que a BMP-7 aumenta a expressão de Smad 6 e 

proteínas Id em diversos sistemas celulares, os quais levam diretamente ao bloqueio da 

expressão de colágeno. A função da BMP-7 como molécula anti-fibrótica que inibe a síntese 

de colágeno em fibroblastos pulmonares de camundongo já foi relacionada com aumento da 

expressão e atividade de Id2 (127). Da mesma forma, a inibição da atividade de BMP-7 pelo 

seu antagonista Gremlin causa piora no quadro de fibrose pulmonar induzida por asbestos 

em modelo animal (128), e ela regula a ativação dos fibroblastos pulmonares humanos 

(129). Foi demonstrado também que em outros processos relacionados à fibrose, como a 

EMT (transição epitélio-mesenquimal), a BMP-7 exerce uma função antagonista ao TGF-β1 

diretamente através da inibição da via de Smad 3 (130). Também já foi demonstrado seu 

papel na contenção da EMT no epitélio do cristalino, envolvendo inibição da translocação 

nuclear de Smad 2 e Smad 3 (131). Foi observado que pacientes com fibrose hepática 

apresentam níveis elevados de BMP-7 e TGF-β1 no plasma e portanto a determinação dos 

níveis de BMP-7 no plasma, por si só, não pode ser usada como parâmetro indicativo de 
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fibrogênese hepática (132-134). Porém, outros estudos sugerem que a relação TGF-β1/BMP-

7 pode ser potencialmente promissora para estimar a progressão da fibrose hepática (135, 

136). Estes dados mostram que a análise da relação TGF-β1/BMP-7 pode ter valor preditivo 

na avaliação da progressão da fibrose hepática. Uma diminuição nesta relação pode indicar 

pacientes com lenta progressão, e um aumento pode indicar uma progressão mais rápida 

(124, 137). Seria relevante avaliar esta relação em outros modelos de fibrose. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Caracterizamos um modelo crônico de asma alérgica em camundongos BALB/c com 

evidente deposição de colágeno ao redor dos bronquíolos, caracterizando um quadro 

de fibrose das vias aéreas. Neste modelo, estudamos o envolvimento de PGE2 e 

BMP-7 no processo de fibrose das vias aéreas; 

2. Fibroblastos isolados do pulmão de animais asmáticos produzem PGE2 sob estímulo 

de IL-1β. Esta produção diminui com o tempo, acompanhada por diminuição da 

expressão de COX-2 e mPGEs-1; 

3. A adição de PGE2 aos fibroblastos de pulmões de camundongos asmáticos e sadios 

inibiu a síntese de colágeno e a proliferação de fibroblastos; 

4. O tratamento com nimesulide (inibidor de COX-2) a partir do início do processo de 

fibrose causou piora neste quadro; 

5. Pulmões de animais asmáticos expressam TGF-β1 e BMP-7, com predomínio de TGF-

β1 sobre BMP-7; 

6. Em fibroblastos pulmonares isolados de animais asmáticos e controles, a BMP-7 

inibiu a síntese de colágeno tipo I induzida pelo TGF-β1; 

7. A BMP-7 inibiu a fosforilação de moléculas de sinalização induzida pelo TGF-β1, como 

Smad 2, Smad 3 e p38 em fibroblastos; 

8. O tratamento dos animais asmáticos com rBMP-7, administrada por via intranasal a 

partir do segundo desafio antigênico diminuiu o infiltrado de células inflamatórias e a 

fibrose das vias aéreas, medida como a deposição de colágeno ao redor dos 

bronquíolos. 

9. Estes estudos mostram que PGE2 e BMP-7 têm efeito anti-fibrótico na asma 

experimental e que é possível regular o processo que leva à fibrose das vias aéreas 

pelo tratamento com rBMP-7. 
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