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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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2 OBJETIVOS 

 

O remodelamento das vias aéreas que ocorre na asma alérgica é caracterizado por 

alterações estruturais no tecido pulmonar, entre elas a deposição de colágeno ao redor dos 

bronquíolos, caracterizando um processo de fibrose das vias aéreas. Ele é causa de 

complicações, uma vez que leva ao espessamento da parede bronquiolar, subseqüente 

redução na distensibilidade das vias aéreas e limitação do fluxo de ar. Portanto, uma melhor 

compreensão do desbalanço molecular durante o remodelamento das vias aéreas na asma é 

relevante e pode levar ao desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. O desbalanço 

molecular durante o processo de remodelamento das vias aéreas envolve moléculas pró- e 

anti-fibróticas. Nos últimos anos, as ações pró-fibróticas do TGF-β1 têm sido bastante 

estudadas, mas menos atenção tem sido dada ao estudo das moléculas anti-fibróticas, que 

são igualmente importantes. Neste sentido, alguns estudos mostram que a PGE2 age como 

molécula anti-fibrótica no ambiente pulmonar. Esta ação da PGE2 se deve a seus efeitos 

inibitórios sobre fibroblastos pulmonares e, especificamente, sobre a proliferação, migração, 

diferenciação/ativação e a síntese de colágeno por estas células. Na fibrose idiopática, os 

fibroblastos isolados do pulmão de pacientes apresentam resistência à ação anti-fibrótica da 

PGE2. O mesmo foi observado em modelos experimentais desta doença, por inoculação de 

bleomicina no pulmão. Porém, na asma alérgica, isto nunca foi estudado. Outra molécula 

antifibrótica, a BMP-7, exerce funções anti-fibróticas e tem sido implicada na manutenção 

da homeostase renal e hepática. Alguns estudos mais recentes envolvem esta molécula na 

inibição das funções de fibroblastos pulmonares, porém as descrições desta molécula ou seu 

receptor na asma serem bastante escassas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi o de 

estudar a modulação da fibrose das vias aéreas na asma experimental por PGE2 e BMP-7. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Reagentes 

 

A Ovalbumina grau V (OVA) e albumina sérica bovina (BSA) foram obtidos da Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO, Estados Unidos). O hidróxido de alumínio (ImJect Alum Adjuvant) foi 

adquirido da Thermo Scientific (Waltham, MA, Estados Unidos) e o Rehydragel HPA foi 

adquirido da Reheis INC. (Berkeley Heights, NJ, Estados Unidos). O meio de cultura DMEM 

(Dulbecco’s modified Eagle’s medium) e o composto penicilina/streptomicina foram obtidos 

da Invitrogen (Carlsbad, CA, Estados Unidos). O soro bovino fetal foi obtido da Hyclone 

(Logan, UT, Estados Unidos) e da Gibco (Grand Island, NY, Estados Unidos). PGE2 e forskolina 

foram obtidos da Cayman Chemical (Ann Arbor, MI, Estados Unidos). A [3H]-timidina foi 

obtida da GE Healthcare (Piscataway, NJ, Estados Unidos). Os kits de ELISA para PGE2 foram 

obtidos da Cayman Chemical e da Assay Designs (Ann Arbor, MI, Estados Unidos). IL-1β foi 

obtida da Thermo Scientific, TGF-β1 da R&D Systems (Minneapolis, MN, Estados Unidos) e 

da Abcam (Cambridge, MA, Estados Unidos) e o kit de ELISA para TGF-β1 da eBioscience (San 

Diego, CA, Estados Unidos). A BMP-7 recombinante utilizada nas culturas celulares foi obtida 

da Invitrogen, enquanto a BMP-7 administrada nos experimentos in vivo (138) foi uma 

generosa doação do grupo chefiado pela Dra. Mari Sogayar do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo. [3H]timidina foi obtida da GE Healthcare (Piscataway, NJ, Estados 

Unidos), e o reagente quimioluminescente (ECL) foi obtido da GE Healthcare e da Thermo 

Scientific. Os anticorpos usados para imunohistoquímica e suas fontes são os seguintes: 

anticorpo anti-Colágeno I e anti-α-SMA (AbCam); anti-fibronectina (Rockland 

Immunochemicals, Gilbertsville, PA, Estados Unidos). Os anticorpos usados para 

immunoblotting e suas fontes são os seguintes: anti-colágeno I, Cedarlane Laboratories 

(Burlington, ON, Canada) e Abcam; COX-2 e mPGEs-1, Cayman Chemical; α-tubulina e β-

actina, Sigma-Aldrich; GAPDH, Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, Estados Unidos); 

anti-fosfo-p38 MAPK e p38 MAPK; anti-fosfo-Smad 2, fosfo-Smad 3 e Smad 2/3 e anti-fosfo-

Erk 1/2 e Erk 1/2, Cell Signaling Technology (Beverly, MA, Estados Unidos). O nimesulide foi 

adquirido da Sigma-Aldrich. Os anticorpos secundários para revelação foram obtidos da 

Sigma-Aldrich e da Cell Signaling Technology. 
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3.2 Animais 

 

Na primeira parte do trabalho, camundongos Balb/c fêmeas entre 5 e 7 semanas de 

idade (Jackson Laboratories, Bar Harbor, ME, Estados Unidos) foram mantidos em condições 

SPF (specific pathogen free) em caixas com filtros na tampa. Antes e após a manipulação dos 

animais, estes foram mantidos no biotério, acondicionados em caixas coletivas, contendo no 

máximo cinco animais por caixa, com ciclo artificial claro/escuro de 12 horas, a uma 

temperatura ambiente constante de 22 oC, com comida e água ad libitum. O Comitê de Ética 

em Experimentação Animal da Universidade de Michigan aprovou estes experimentos. Na 

segunda parte dos experimentos, o manuseio dos animais foi conforme a lei federal 6638 de 

1979 que regulamenta o emprego de animais em experimentação científica, após a 

aprovação do projeto pela Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade de São Paulo. 

Foram usados camundongos BALB/c machos, com idade entre 6 e 8 semanas, pesando de 20 

a 28g que foram fornecidos pelo Biotério de Camundongos Isogênicos da Universidade de 

São Paulo. Antes e após os procedimentos cirúrgicos, os animais foram mantidos no biotério, 

acondicionados em caixas coletivas, contendo no máximo cinco animais por caixa, com ciclo 

artificial claro/escuro de 12 horas, a uma temperatura ambiente constante de 22 oC e com 

suprimentos de água e alimento autoclavados disponíveis todo o tempo. 

 

3.3 Indução da inflamação alérgica pulmonar 

 

Na primeira parte do trabalho, os animais foram imunizados com uma injeção 

intraperitoneal de ovalbumina (OVA – 20 µg) e Hidróxido de Alumínio (Al(OH)3 – 2 mg) 

diluídos em PBS estéril. Após 12 dias, os animais receberam o reforço da imunização. Do dia 

18 ao dia 23, diariamente, os animais receberam o antígeno (desafio) por nebulização de 

uma solução de OVA a 5% em aparelho ultrassônico (ICEL US-800, São Paulo, BR), que emite 

partículas de 0,5 a 10µm de diâmetro a aproximadamente 0,75 cm3/min, durante por 20 

minutos. Os desafios antigênicos posteriores foram realizados nos dias 25, 27, 29, 31, 33 e 

35. Os animais do grupo controle foram imunizados e aerosolizados com PBS estéril. Os 

animais foram sacrificados no dia 36, conforme representação esquemática (Figura 2). 

Na segunda parte do trabalho, os animais foram imunizados com uma injeção 

intraperitoneal de ovalbumina (OVA – 50 µg) e Hidróxido de Alumínio (Al(OH)3 – 1 mg, 
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Rehydragel HPA, Reheis INC., Berkeley Heights, NJ, Estados Unidos) diluídos em salina 

estéril. Após 7 dias, os animais receberam o reforço da imunização. Do dia 14 ao dia 30, a 

cada 84 horas (3 ½ dias), os animais receberam o antígeno (desafio) por nebulização de uma 

solução de OVA a 2,5% através do mesmo aparelho nebulizador durante por 20 minutos, 

conforme a representação esquemática na Figura 11. 

 

3.4 Sacrifício e coleta do lavado broncoalveolar 

 

Os camundongos foram sacrificados por asfixia por CO2, a traquéia foi canulada com 

tubo de polietileno anexado a uma agulha de 25-gauge em uma seringa e os pulmões foram 

lavados 3 vezes com 0,5 ml de PBS gelado, para um volume total de 1,5ml. O fluido foi 

centrifugado a 1500 rpm durante 10 minutos e o sobrenadante foi removido e congelado em 

freezer -80 oC. 

 

3.5 Contagem total e diferencial das células inflamatórias 

 

As células do BAL foram ressuspensas em 1ml de PBS e o número total de células foi 

determinado com o auxílio de uma Câmara de Neubauer. Após a contagem total, as células 

foram aderidas em lâmina de vidro com o auxílio de uma centrífuga histológica e coradas 

com uma coloração Wright-Giemsa (WG) modificada. As lâminas foram fixadas/coradas por 

2 minutos em uma coloração WG com base em metanol (Harleco, EM Diagnostics, 

Gibbstown, NJ, Estados Unidos) seguida de coloração Diff-Quick para sangue total (Diff-

Quick, Baxter Scientific, Miami, FL, Estados Unidos) ou apenas com coloração 

Hematoxilina/Eosina (Hema 3 Stain Set, Fisher Scientific, Kalamazoo, MI, USA, Estados 

Unidos). A contagem diferencial das células inflamatórias foi realizada por porcentagem dos 

tipos celulares em campos aleatórios em alta resolução, para derivar o número de 

monócitos/macrófagos, neutrófilos e eosinófilos por amostra. 
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3.6 Histologia 

 

Os pulmões foram lavados em PBS gelado, fixados em formalina e processados 

rotineiramente para inclusão em parafina. Cortes de 5 µm foram feitos, aderidos em lâminas 

e corados conforme descrito nas seções de histoquímica e imunohistoquímica. O material foi 

analisado em um microscópio Nikon Eclipse E600 e as imagens foram capturadas utilizando-

se uma câmera digital Nikon DXM1200C. As fotografias foram analisadas e a análise 

morfométrica foi realizada com o uso do software NIS Elements AR 2.30 Imaging Software. 

Especificamente, nós quantificamos a área marcada no número máximo de vias aéreas 

pequenas (aproximadamente 0.4-0.7 mm em diâmetro) em cada lâmina (uma lâmina por 

animal). Foi feita a média das áreas de marcação positiva de cada animal e este número foi 

considerado representativo daquele animal individualmente. Os resultados são 

apresentados como a média de área marcada em µm2. Posteriormente, como forma de 

prover uma informação mais exata, nós normalizamos o valor obtido com a área de 

marcação pela média de 3 medidas do diâmetro do respectivo bronquíolo, como forma de 

eliminar erros provenientes de diferenças no diâmetro do bronquíolo e sua influência na 

quantidade de colágeno depositado ao redor dele. 

 

3.7 Histoquímica e imunohistoquímica 

 

3.7.1 Histoquímica 

 

Cortes histológicos de pulmão com 5 µm de espessura foram desparafinizados em 

dois banhos subseqüentes de xilol, durante 30 minutos. Logo após, foram hidratados em 

escala decrescente de etanol (100%, 95%, 70%) e depois em água destilada. Posteriormente 

foram submetidos à coloração por ácido periódico de Schiff (PAS) para evidenciar o muco, e 

Picrosirius ou Tricrômico de Masson, para evidenciar o colágeno. O material foi 

posteriormente desidratado em escala crescente de etanol (95%, 100%) diafanizado em xilol 

e as lâminas foram montadas em meio VectaMount (VectorLabs, Burlingame, CA, Estados 

Unidos). 
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3.7.2 Imunohistoquímica 

 

 Cortes histológicos de pulmão com 5 µm de espessura foram desparafinizados em 

dois banhos subseqüentes de xilol, durante 30 minutos. Logo após, foram hidratados em 

escala decrescente de etanol (100%, 95%, 70%) e depois em água destilada. O material foi 

submetido a um passo de recuperação antigênica que visa desfazer as ligações cruzadas 

estabelecidas pelo fixador, na superfície do corte, desta forma facilitando o acesso do 

anticorpo aos epítopos. Isso se faz com a incubação do material em tampão citrato de sódio 

10 mM a 90 oC durante 20 minutos. A recuperação antigênica foi necessária apenas para a 

marcação para colágeno I e fibronectina, sendo que este passo não se fez necessário na 

reação para α-SMA. Após a recuperação antigênica foi realizado o bloqueio da peroxidase 

endógena incubando-se o material em solução de peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% em 

PBS, durante 30 minutos, sob agitação leve. Posteriormente o material foi incubado com 

solução de BSA a 10% em PBS durante 30 minutos, para bloqueio dos sítios antigênicos 

inespecíficos. Após o bloqueio, o material foi incubado com anticorpo primário anti-colágeno 

I, anti α-SMA ou anti- fibronectina em PBS com 0,3% Tween 20, overnight a 4 oC em câmara 

úmida. Na seqüência, o material foi incubado com anticorpo secundário anti-coelho feito em 

cabra diluído 1:2000 em PBS durante 1 hora a temperatura ambiente. Após lavagem em PBS 

as lâminas foram incubadas com streptoavidina peroxidase (VectorLabs), durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Logo após o material é incubado com uma solução de DAB (3,3-

diaminobenzidina, Sigma-Aldrich) 11% em PBS, com 0,08% H2O2, para revelação da reação. 

O tempo máximo de exposição foi de 5 minutos. Após a revelação, foi realizada a 

contracoloração com Hematoxilina de Mayer durante 5 segundos, lavagem em água 

corrente e desidratação em escala crescente de alcoóis. O material foi posteriormente 

diafanizado em xilol e as lâminas foram montadas em meio VectaMount (VectorLabs). 

 

3.8 Cultura primária dos fibroblastos pulmonares 

 

Os pulmões dos animais foram perfundidos pelo ventrículo direito com 5ml de PBS 

gelado e removidos sob condições assépticas. O pulmão esquerdo de cada animal foi 

triturado com tesoura em DMEM suplementado com 10% soro fetal bovino, 100 U/ml 

penicilina/streptomicina e 250 µg fungizona. O material obtido de cada animal foi colocado 
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separadamente em placa de Petri plástica de 100 cm2. Os fibroblastos cresceram a partir das 

partículas de pulmão e quando atingiram 70% de confluência na placa, foram repicadas pela 

primeira vez utilizando-se tripsina 0,05% em 0,53mM EDTA e passadas para garrafas de 75 

ml. As células foram repicadas a cada 3 dias e utilizadas nas passagens 2 ou 3 em todos os 

experimentos. 

 

3.9 Expressão protéica nos lisados celulares 

 

Na primeira parte do trabalho, os fibroblastos foram plaqueados em placas de 6 

poços a uma densidade de 5x105 células/poço e aderiram durante 8 horas. Então o meio foi 

substituído por meio sem soro overnight. No dia seguinte as céulas foram tratadas ou não 

com IL-1β (2,5 ng/ml) (Thermo Scientific), TGF-β1 (5ng/ml) (R&D Systems) sozinho ou em 

combinação com forskolina (Cayman Chemical) 200 µm, um ativador direto da enzima adenil 

ciclase; ou PGE2 (Cayman Chemical) 1 µM. Na segunda parte do trabalho, os fibroblastos 

foram plaqueados a uma densidade de 4x105 células/poço em placas de 6 poços e aderiram 

durante 8 horas. Então o meio foi substituído por meio sem soro overnight. No dia seguinte 

as céulas foram tratadas ou não com BMP-7 (human recombinant BMP-7, Invitrogen), 30, 

100 e 300 ng/ml – sozinha ou em combinação com TGF-β1 (human recombinant TGF-β1, 

Abcam) 5 ng/ml, durante 18 horas para análise da expressão protéica de colágeno I e por 15 

minutos para análise da fosforilação das vias de sinalização. Os lisados celulares totais foram 

obtidos pela raspagem das células em tampão de lise (PBS contendo 1% Nonidet P-40, 0.5% 

deoxicolato de sódio, 0.1% SDS, 2 mM ortovanadato de sódio, e coquetel inibidor de 

protease – Roche Scientific, Indianapolis, IN, Estados Unidos). Quantidades iguais de 

proteína foram separadas por eletroforese em gel de SDS-poliacrilamida e transferidas para 

membranas de nitrocelulose (Protran B83, GE HealthCare). As membranas foram 

bloqueadas em leite 7% em tampão Tris com 0,1% Tween (TBST) (no caso do anti-colágeno I 

da Cedarlane) e em leite a 5% em TBST para os demais anticorpos. Foram então incubadas 

overnight com os seguintes anticorpos: anti-colágeno I (Cedarlane) 1:500 em leite 7% em 

TBST; anti-colágeno I (Abcam) 1:10000 em 2% BSA/TBST; anti-COX-2 murina 1:2000 em 2% 

BSA/TBST; anti-mPGEs-1 (Cayman Chemicals) 1:2000 em TBST; anti-β-actina (Sigma-Aldrich) 

1:10000 em 2% BSA/TBST; anti-α-tubulina (Sigma-Aldrich); anti-GAPDH (Santa Cruz 

Biotechnology) 1:1000 em 1% BSA/TBST; anticorpo anti-fosfo-p38 MAPK e p38 MAPK (Cell 
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Signaling), 1:1000 em 2% BSA/TBST; anti-phospho-Smad 2, phospho-Smad 3 e Smad 2/3 (Cell 

Signaling), 1:1000 em 2% BSA/TBST; anti- phospho-Erk 1/2 e Erk 1/2 (Cell Signaling), 1:1000 

em 2%BSA/TBST. 

 Posteriormente, as membranas foram lavadas em TBST e incubadas com anticorpo 

secundário apropriado (anti-rabbit Sigma A9169 ou anti-mouse Sigma A9044) conjugado 

com peroxidase e reagente quimioluminescente (GE Healthcare, Piscataway, NJ< Estados 

Unidos ou Pierce ECL Western Blotting Substrate, Thermo Scientific). A quantificação do sinal 

quimioluminescente foi realizada por análise densitométrica em todas as bandas utilizando o 

software Scion Image (NIH), ou DigiDoc1000 (AlphaEase FC software, version 3.2 Beta, 

AlphaInnotech). A densitometria das bandas foi normalizada para α-tubulina, GAPDH ou β-

actina e expressa como a porcentagem do controle não tratado. 

 

3.10 Ensaio de MTT 

 

As células foram plaqueadas em placas de 96 poços (1x104 células/poço) e tratadas 

com as mesmas condições de TGF-β1 e BMP-7 utilizadas nos experimentos in vitro. O 

sobrenadante foi retirado e adicionado 180 µl de meio DMEM incompleto mais 20 µl de 

solução de MTT a 5 mg/ml em PBS em cada poço, seguindo-se uma incubação de 4 horas. O 

sobrenadante foi então retirado e adicionados 200 µl de uma solução solubilizadora (50% 

v/v álcool isopropílico, 5% v/v Triton X, 0,4% v/v HCl 37% em água MilliQ) em cada poço. As 

placas foram novamente incubadas por 4 horas no escuro e lidas em espectrofotômetro em 

λ 570 nm. 

 

3.11 Quantificação de PGE2 e TGF-β1 

 

Os sobrenadantes das culturas foram diluídos 1:10 em DMEM livre de soro e a PGE2 

foi quantificada através de ELISA, de acordo com as instruções do fabricante. O BAL dos 

animais foi utilizado sem diluição para detecção de TGF-β1 através de ELISA, seguindo as 

instruções do fabricante. 
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3.12 Ensaio de proliferação 

 

As células foram plaqueadas a uma concentração de 5x103 por poço em uma placa de 

96 poços com DMEM suplementado com 10% SFB e aderiram durante 8 horas a 37 oC em 5% 

CO2. O meio foi então removido e substituído por DMEM sem soro overnight. 

Posteriormente as células receberam os tratamentos, que consistiram de soro 

suplementado com 3% SFB sozinho ou em combinação com forskolina 200 µm ou PGE2 1 

µM. Foi feita também a adição de 0.1 mCi/ml de [3H]timidina em cada poço. As células foram 

então incubadas a 37 oC durante 16-18 horas. As células foram então coletadas e a 

[3H]timidina incorporada foi medida utilizando-se um contador de cintilação beta. 

 

3.13 Real-time PCR semiquantitativo – lisados celulares 

 

 As células foram plaqueadas a uma concentração de 7x105 por poço e aderiram 

durante 8 horas. A seguir o meio foi substituído por meio sem soro overnight. O RNA foi 

então solubilizado em 1ml TRIzol (Invitrogen) e extraído de acordo com as instruções do 

fabricante. O RNA foi quantificado em spectrofotômetro a um comprimento de onda de 260 

nm e o RNA de interesse foi amplificado por Real time RT-PCR semi-quantitativo no 

termociclador ABI Prism 7000 Thermocycler (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, Estados 

Unidos). Os primers e sondas foram desenhados utilizado-se o Primer Express software 

(PerkinElmer, Applied Biosystems) e são os seguintes: EP2 (sense) 5'-TGC GCT CAG TCC TCT 

GTT GT-3', (antisense) 5'-TGG CAC TGG ACT GGG TAG AAC-3', EP2 probe, 5' 6FAM-CAC TGA 

GAA CAC AAG AAG CTC AGC AAA CAT-TAMRA-3'. β-actina murina foi usada como controle 

para avaliar as mudanças na expressão relative, e as sequências são as seguintes: β-actina 

(sense) 5'- CTG CCT GAC GGC CAA GTC-3', (antisense) 5'-CAA GAA GGA AGG CTG GAA AAG 

AG-3', β-actina probe: 5'-6FAM-AAC GAG AGG TTC CGA TGC CCT G-TAMRA-3'. As reações 

continham 250 ng de RNA em 12,5ml de 2x Universal PCR Master Mix, 0,625ml de 40x 

MultiScribe and RNase Inhibitor Mix (Applied Biosystems and Roche), 250 nM de sonda, e 

primers forward e reverse a 300 nM para um volume final de 25 µl. Cada amostra foi corrida 

em triplicata, e a expressão gênica foi determinada pelo método de ΔΔCT, que estuda a 

diferença na expressão gênica entre o gene de interesse e um gene interno padrão em cada 
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amostra, gerando a fórmula ΔΔCT. A expressão gênica foi determinada em relação à β-actina, 

na fórmula 2–ΔΔCT. 

 

3.14 Real-time PCR semiquantitativo – homogenatos de pulmão 

 

Os pulmões foram coletados, lavados em PBS estéril a 4 oC e congelados 

imediatamente em nitrogênio líquido. Posteriormente foram conservados em freezer a -

80 oC. O RNA total foi isolado dos tecidos pulmonares usando o método de TRIzol e a 

concentração do RNA foi determinada pela leitura na absorbância de 260 nm por 

espectrofotômetro. O cDNA foi sintetizado pela transcriptase reversa MML-V (Promega, 

Madison, WI, Estados Unidos). O Real-time PCR foi realizado usando o ensaio do PCR 

quantitativo SYBR Green (Applied Biosystem, Carlsbad, CA, Estados Unidos). Os primers são 

os seguintes: BMP-7 (sense) 5’-AGA ATT CTT CCA CCC TCG ATA CC-3’, (antisense) 5’-TCC TTA 

TAG ATC CTG AAT TCG GCT-3’; TGF-β (sense) 5’-AAC TAT TGC TTC AGC TCC ACA GAG A-3’, 

(antisense) 5’-AGT TGG ATG GTA GCC GTT G-3’ e HPRT (sense) 5’-CTC ATG GAC TGA TTA TGG 

ACA GGA C-3’; (antisense) 5’- GCA GGT CAG CAA AGA ACT TAT AGC C-3’. As condições de 

termociclamento foram determinadas para cada primer. A análise dos resultados foi feita 

pelo programa Sequence Detection Software 1.9. A expressão do mRNA foi normalizada pela 

abundância do HPRT. Todos os resultados foram expressos em relação à expressão dos 

respectivos animais controles. 

 

3.15 Tratamento in vivo com nimesulide 

 

Os camundongos receberam uma dose i.p. do inibidor seletivo de COX-2 nimesulide 

(5 mg/kg em um volume de 200 µl por animal) em salina estéril diariamente dos dias 27 a 35 

do protocolo (Figura 2), para analisar o papel dos prostanóides derivados de COX-2 durante 

a fase fibrótica da asma crônica. Todos os demais animais destes grupos experimentais 

receberam o mesmo volume de veículo i.p. nos mesmos dias. 
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3.16 Tratamento in vivo com BMP-7 

 

Os camundongos receberam uma dose i.n. de BMP-7 recombinante (150 ou 300 

µg/kg em um volume total de 30 µl) em tampão isotônico PBSA (140mM NaCl, 2,7mM KCl, 

8mM Na2HPO4 e 1,5mM KH2PO4), a cada dois dias entre os dias 17 a 30 do protocolo (Figura 

11), para analisar o papel desta proteína durante a fase fibrótica da asma crônica. Todos os 

demais animais destes grupos experimentais receberam o mesmo volume de veículo i.n. nos 

mesmos dias. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Papel anti-fibrótico da prostaglandina E2 em modelo de asma experimental 

 

Os camundongos BALB/c sensibilizados com OVA foram desafiados por 3x (grupo A), 

7x (grupo B) ou 12x (grupo C), e 24 após o último desafio antigênico em cada grupo, os 

animais foram sacrificados e os pulmões processados, conforme detalhado na Figura 2. O 

objetivo foi avaliar, inicialmente, a progressão da inflamação e do remodelamento das vias 

aéreas neste modelo de asma. Para tanto, os parâmetros analisados foram o infiltrado 

celular no lavado broncoalveolar e no parênquima pulmonar (como indicativo da inflamação 

alérgica nos pulmões) e a deposição peribronquiolar de colágeno. A seguir foram isolados 

fibroblastos pulmonares destes animais e avaliados: a) responsividade à PGE2; b) capacidade 

sintética de PGE2 por estas células; c) importância da PGE2 na contenção da fibrose das vias 

aéreas na asma. 

 

Figura 2 - Protocolo de asma alérgica 1 

 

Os animais foram sensibilizados i.p. 2x com OVA e Alum e submetidos a desafios antigênicos nas vias aéreas 
(indicados pelas setas). Os grupos receberam 3, 7 e 12 desafios (respectivamente, grupos A, B e C). Um dia após 
o último desafio antigênico os animais foram sacrificados e os pulmões processados para análises posteriores. 
FONTE: (139) 
 

4.1.1 Análise temporal do infiltrado celular e deposição de colágeno nos pulmões 

 

 Conforme demonstrado na Figura 3, os animais de todos os grupos experimentais 

(A, B e C) desenvolveram inflamação alérgica, dado o número aumentado de células e a alta 

porcentagem de eosinófilos que foi recuperada do espaço aéreo dos mesmos. Conforme a 
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severidade da asma dos animais foi ficando maior (grupo C), o número de neutrófilos 

aumenta e o de eosinófilos diminui. 

 

Figura 3 - Células no BAL 

 

As células recuperadas do BAL foram centrifugadas e ressuspendidas em 1 ml de PBS (volume total). Os 
números totais foram contados em câmara de Neubauer (A). Células foram também aderidas a lâminas de 
vidro com auxílio de uma citocentrífuga e coradas com corante Wright-Giemsa modificado para as contagens 
diferenciais de células mononucleares (B), eosinófilos (C) e neutrófilos (D). Os números são expressos como 104 
células/ml e representam a média ± SEM. Os números de cada tipo celular foram comparados entre os grupos 
experimentais. *p<0,05 em comparação às demais colunas; **p< 0,05 em comparação às colunas indicadas.; 
#p<0,05 em relação às demais colunas. 
FONTE: (139) 
 

 A análise histopatológica do parênquima pulmonar mostrou que os pulmões dos 

camundongos dos 3 grupos exibiram infiltrados de células inflamatórias ao redor dos 

bronquíolos e vasos sanguíneos, enquanto não houve infiltração de células inflamatórias nos 

pulmões dos animais controles (Figura 4 A - D). Foi observado que uma quantidade 

moderada de colágeno estava depositada ao redor das vias aéreas pequenas nos pulmões 

dos animais do grupo B (em relação ao grupo A) e esta se mostrou-se mais intensa nos 

animais do grupo C (Figura 5 A - D). Estes resultados mostram que a deposição de colágeno 

nos pulmões aumenta com o número de desafios antigênicos. 
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Figura 4 - Infiltrado peribronquiolar 

 

A análise morfológica foi feita por coloração com H&E nos pulmões dos animais controle e grupos A, B e C. 
Barras = 50 µm. 
FONTE: (139) 
 

4.1.2 Caracterização do eixo síntese/resposta da PGE2 em fibroblastospulmonares 

 

 A seguir, realizamos experimentos in vitro com fibroblastos pulmonares isolados dos 

camundongos após 3 (grupo A), 7 (grupo B) ou 12 (grupo C) desafios antigênicos com OVA 

ou PBS. As propriedades funcionais estudadas foram a expressão basal de colágeno I, 

expressão basal de EP2 e produção basal e estimulada (por IL-1β) de PGE2. Em condições 

basais, os fibroblastos controles dos grupos A, B e C expressaram quantidades similares de 

colágeno tipo I. No grupo A, a expressão de colágeno I nas células de animais asmáticos não 

diferiu em relação a seus controles, mas no grupo B as células dos animais asmáticos 

apresentaram uma tendência a maior expressão de colágeno I em relação aos seus 

controles. Esta diferença tornou-se significativa quando comparamos células de animais 

asmáticos e controles do grupo C (Figura 6 A). A expressão gênica de EP2 foi similar entre os 

grupos experimentais, e não foi alterada pela severidade da inflamação das vias aéreas ou 

fibrose (Figura 6 B). 
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Figura 5 - Deposição de colágeno 

 

A análise morfológica foi feita por coloração com Picrosirius-hematoxilina nos pulmões dos animais controle e 
grupos A, B e C. Barras = 50 µm. Setas indicam positividade para Picrosirius. 
FONTE: (139) 
 

Conforme mostrado na Figura 6 C, os fibroblastos de animais controles em todos os 

grupos foram capazes de regular positivamente a síntese de PGE2 em resposta ao 

tratamento com IL-1β. Fibroblastos de animais asmáticos do grupo A exibiram a capacidade 

de regular positivamente a síntese de PGE2 em um grau ainda maior do que as células 

controles deste grupo. No entanto, esta capacidade foi sendo perdida progressivamente 

com o aumento dos desafios antigênicos, e no grupo C este aumento foi claramente inibido. 

De fato, as células dos animais asmáticos do grupo C exibiram apenas um terço da 

capacidade sintética de PGE2 comparando com os fibroblastos de animais asmáticos do 

grupo A. Estes resultados mostram que a expressão de colágeno por fibroblastos é 

inversamente proporcional à capacidade destas células produzirem PGE2 quando 

estimuladas. Como a fibrose das vias aéreas e as alterações na função dos fibroblastos foram 

máximas no grupo C, nós focamos neste grupo para avaliar mais detalhadamente o eixo da 

PGE2 em uma série de experimentos subseqüentes. 
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Figura 6 - Expressão de Colágeno I, EP2 e produção de PGE2 por fibroblastos pulmonares 

 

A) Expressão basal de colágeno tipo I nos fibroblastos pulmonares de camundongos controles e asmáticos 
determinada por western blot. Dados expressos como porcentagem do grupo controle. *p<0.05 em 
comparação ao grupo controle do grupo C. B) Expressão gênica de EP2 determinada por real time RT-PCR em 
fibroblastos pulmonares não estimulados dos animais controles e asmáticos utilizando o método comparativo 
de Ct, com dados relativos à β–actina. C) Aumento da síntese de PGE2, medida por ELISA, nas culturas de 
fibroblastos estimulados com IL-1β. Dados expressos como pg/µg de proteína total no lisado celular da 
amostra. A linha horizontal indica o valor das células não tratadas com IL-1β. *p<0.05 comparando o grupo 
asmático C com seu respectivo controle. 
FONTE: (139) 

 

A seguir, nós investigamos o efeito da PGE2 na produção de colágeno I induzida por 

TGF-β1. A Figura 6 A mostra que os fibroblastos isolados dos animais do grupo C 

expressaram níveis mais elevados de colágeno em condições basais do que as células dos 

animais controle. Como demonstrado na figura 7 A, o TGF-β1 potencializou 

significativamente o acúmulo de colágeno tipo I nos fibroblastos pulmonares de animais 

controles e asmáticos, e a PGE2 reverteu este efeito. A forskolina, um ativador direto da 

enzima adenil ciclase que também aumenta os níveis intracelulares de cAMP, teve efeito 

semelhante ao da PGE2. A proliferação foi induzida por adição de soro bovino fetal a 3% 

(v/v) e foi igualmente inibida pela PGE2 e forskolina (Figura 7 B). 
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Figura 7 - Efeito da PGE2 e forskolina na produção de colágeno I e proliferação 

 

A) Efeito da PGE2 e forskolina (FSK) na expressão de colágeno tipo I nos fibroblastos pulmonares de 
camundongo do grupo C. B) Efeito da PGE2 e forskolina na proliferação, medida como a incorporação de [3H]-
timidina, nos fibroblastos de camundongos controles e asmáticos do grupo C. Resultados estão expressos como 
porcentagem do grupo controle sem estímulo. Dados representam média ± SEM de 5 animais por grupo em 4 
experimentos independentes. FSK - forskolina. *p<0.05 em comparação aos grupos indicados; **p<0.05 em 
comparação aos grupos indicados; ***p<0.05 em comparação aos grupos não tratados. 
FONTE: (139) 

 

Posteriormente, examinamos a capacidade dos fibroblastos pulmonares em sintetizar 

PGE2 sob estímulo. As células foram plaqueadas e incubadas overnight com meio livre de 

soro ou tratadas com IL-1β. Uma vez que a IL-1β induz a expressão de COX-2 e a síntese de 

PGE2 em fibroblastos pulmonares (89), ela foi empregada como uma ferramenta para avaliar 

a habilidade dos fibroblastos pulmonares de animais asmáticos em regular a biossíntese 

deste prostanóide. Resultados obtidos nos experimentos anteriores mostraram que os 

fibroblastos provenientes de pulmões asmáticos perdem a capacidade de produzir PGE2 

quando estimulados. No grupo crônico esta característica é mais marcante, conforme 

mostra a figura 8 A onde vemos que, enquanto no grupo C controle a produção de PGE2 

estimulada com IL-1β aumenta 4,8x, no grupo C asmático a produção aumenta apenas 2,2x. 

A síntese de PGE2 depende das ações seqüenciais das enzimas COX e PGEs. Portanto, nós 

comparamos a regulação positiva induzida por IL-1β das enzimas sintéticas induzíveis, COX-2 

e mPGEs-1, em fibroblastos pulmonares de animais controles e asmáticos do grupo C. 

Quando comparados às células controle, os fibroblastos pulmonares dos animais asmáticos 

exibiram uma capacidade diminuída de regular positivamente a síntese de COX-2 (Figura 8 B) 

e, em menor grau, a mPGEs-1 (Figura 8 C), em resposta à IL-1β. Estes resultados mostram 

uma relação inversa entre a produção de PGE2 e colágeno I pelos fibroblastos pulmonares 

de animais com asma crônica. A menor produção de PGE2 se deve à menor expressão das 
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enzimas COX-2 e mPGEs-1. A PGE2 inibe a produção de colágeno através do aumento do 

cAMP intracelular, portanto a diminuída síntese de PGE2 pode explicar o aumento na síntese 

de colágeno I pelos fibroblastos pulmonares. 

 

Figura 8 - Síntese induzível de PGE2 e expressão de enzimas biossintéticas nos fibroblastos  
                      pulmonares do grupo C 

 

A)Fibroblastos pulmonares de animais controles e asmáticos do grupo C foram incubados com ou sem IL-1β por 
18 horas e os níveis de PGE2 no sobrenadante da cultura foi quantificado por ELISA. Os dados são expressos 
como o aumento induzido pela IL-1β sobre as condições não estimuladas (que são indicadas pela linha 
horizontal), e representam a média ± SEM de 5 animais por grupo em 4 experimentos independentes. 
Expressão de COX-2 (B) e mPGEs-1 (C), detereminadas por western blot, nos fibroblastos dos animais do grupo 
C. Os dados são expressos como o aumento com IL-1β sobre os níveis sem estímulo, representados pela linha 
horizontal, e representam a média ± SEM de 5 animais por grupo em 4 experimentos independentes. 
FONTE: (139) 
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4.1.3 Efeito da inibição da síntese de prostaglandinas na deposição de colágeno in vivo 

 

Para determinar se os prostanóides derivados da COX-2 endógena gerados durante o 

remodelamento das vias aéreas influenciam o grau de fibrose, nós tratamos os animais com 

uma dose i.p. diária (5 mg/kg) de nimesulide, um inibidor seletivo de COX-2, nos dias 27 a 35 

do protocolo do grupo C. Os cortes de pulmão foram corados com picrosirius-hematoxilina 

para visualizar o colágeno total e também imunomarcados para colágeno tipo I e submetidos 

a análise morfométrica conforme descrito em métodos. Os animais tratados com nimesulide 

exibiram um maior grau de fibrose do que os animais asmáticos, no que se refere ao 

colágeno total (Figura 9 A-C), que foi acompanhado pelo colágeno tipo I (Figura 10 A-C). 

Chegamos a esta conclusão através da quantificação da média da área total (µm2) da 

deposição de colágeno, conforme descrito em métodos, e os resultados na análise 

morfométrica estão apresentados nas figuras 9 D e 10 D. 

 

Figura 9 - Efeito do nimesulide sobre a deposição de colágeno nas vias aéreas 

 

O inibidor de COX-2 nimesulide foi administrado i.p. aos animais do grupo C diariamente do dia 27 ao 35, e os 
bronquíolos pequenos foram analisados para colágeno por coloração com picrosirius-hematoxilina. A) 
Controle, B) Asma e C) Asma + nimesulide. Barras = 50 µm. D) Análise morfométrica da área marcada em µm2. 
Os dados representam a média ± SEM de 5 animais por grupo em 3 experimentos independentes. *p<0.05 em 
comparação ao grupo controle e **p<0.05 em comparação ao grupo asmático. As setas indicam as áreas de 
marcação positiva para picrosirius. 
FONTE: (139) 
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Figura 10 - Efeito do nimesulide sobre a deposição de colágeno tipo I nas vias aéreas 

 

O inibidor de COX-2 nimesulide foi administrado i.p. aos animais do grupo C diariamente do dia 27 ao 35, e os 
bronquíolos pequenos foram analisados por imunohistoquímica para colágeno tipo I. A) Controle, B) Asma e C) 
Asma + nimesulide. Barras = 50 µm. D) Análise morfométrica da área marcada em µm2. Os dados representam 
a média ± SEM de 5 animais por grupo em 3 experimentos independentes. *p<0.05 em comparação ao grupo 
controle e **p<0.05 em comparação ao grupo asmático. As setas indicam as áreas de marcação positiva para 
colágeno I. 
FONTE: (139) 
 

4.2 Papel anti-fibrótico da BMP-7 em modelo de asma experimental 

 

 Os animais BALB/c sensibilizados com OVA foram desafiados por 2 (grupo 2D) ou 

6 (grupo 6D) exposições ao aerossol de OVA, com intervalos de 3 ½ dias (conforme 

esquematizado na figura 11), e 24 horas após a última exposição os animais foram 

sacrificados e os pulmões processados para avaliação de: a) inflamação pulmonar; b) 

expressão de marcadores de fibrose (colágeno e α-SMA); c) expressão gênica das moléculas 

pró- e anti-fibróticas (TGF-β1 e BMP-7); d) cultivo de fibroblastos pulmonares e avaliação da 

ação inibitória de BMP-7 sobre TGF-β1. 
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Figura 11 - Protocolo de asma alérgica 2 

 

Os animais foram sensibilizados i.p. 2x com OVA e Alum e então sujeitos a diferentes números de desafios 
antigênicos às vias aéreas por aerossol, com OVA a 2,5% w/v em PBS ou somente PBS (indicados pelas setas). 
Os grupos receberam 2 ou 6 desafios (respectivamente, grupos agudo e crônico). Um dia após o último desafio 
antigênico em cada um dos grupos, os pulmões e o BAL foram coletados para análise posterior. 
FONTE: Stumm (2012) 

 

4.2.1 Caracterização da inflamação pulmonar e expressão de marcadores de fibrose 

 

 Em ambos os modelos de asma houve um aumento no número total de células 

recuperadas do BAL 24 horas após o último desafio antigênico. Este aumento foi devido, 

principalmente, à infiltração de eosinófilos e neutrófilos (Figura 12 A-D). 

 Além da infiltração eosinofílica, a produção de muco também pode ser considerada 

um marcador da severidade da inflamação pulmonar. Nós quantificamos o muco em cortes 

histológicos de pulmão corados com PAS (ácido periódico de Schiff). Conforme mostrado na 

figura 13 A-C, a produção de muco está aumentada em ambos os modelos experimentais 

quando comparados ao grupo controle. A análise morfométrica (Figura 13 D) mostra uma 

produção mais elevada de muco no grupo 6D. 
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Figura 12 - Contagem total e diferencial das células recuperadas do lavado broncoalveolar 

 

O lavado foi centrifugado e as células ressuspensas em 1ml PBS para a contagem total. As lâminas foram 
preparadas em citospin para coloração e contagem dos diferentes tipos celulares. *p<0.05 em relação aos 
grupos indicados. 
FONTE: Stumm (2012) 

 

A expressão de α-actina de músculo liso (α-SMA) tem sido extensivamente usada 

como marcador da diferenciação do fibroblasto em seu estado ativado, o miofibroblasto. A 

expressão de α-SMA, seguida do espessamento da camada muscular do bronquíolo, estava 

aumentada ao redor dos bronquíolos dos animais do grupo 6D, comparado ao grupo 2D. Os 

dois grupos mostraram aumentada expressão de α-SMA quando comparados ao grupo 

controle (Figura 14 A-C). Estes resultados foram confirmados pela análise morfométrica, 

cujos resultados estão apresentados na Figura 14 D. 
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Figura 13 - Muco nos bronquíolos dos grupos 2D e 6D 

Pulmões corados com PAS. (A) Controle; (B) 2D (2 desafios); (C) 6D (6 desafios); (D) Análise morfométrica da 
marcação de PAS. Barras = 50µm. 
FONTE: Stumm (2012) 
 
Figura 14 - Expressão de α-SMA ao redor dos bronquíolos dos grupos 2D e 6D 

 

(A) Controle; (B) 2D (2 desafios); (C) 6D (6 desafios); (D) Análise morfométrica da área de marcação para α-
SMA. Barras = 50µm. 
FONTE: Stumm (2012) 
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Os miofibroblastos sintetizam ativamente components da martiz extracelular, que 

são depositados ao redor dos bronquíolos e são características marcantes do 

remodelamento das vias aéreas. Inicialmente, nós medimos o colágeno peribronquiolar em 

secções de pulmão coradas com picrosirius/hematoxilina, técnica histoquímica que não 

diferencia entre diferentes tipos de colágeno. Nós encontramos uma aumentada deposição 

de colágeno ao redor dos bronquíolos em ambos os grupos experimentais, sendo mais 

intensa no grupo 6D quando comparado ao 2D (Figura 15 A-C). A análise morfométrica 

(Figura 15 D) confirmou a significância destas observações. 

 

Figura 15 - Deposição de colágeno ao redor dos bronquíolos dos grupos 2D e 6D 

 

Pulmões corados com Picrosirius/Hematoxilina. (A) Controle; (B) 2D (2 desafios); (C) 6D (6 desafios); (D) Análise 
morfométrica da área marcada com Picrosirius. Barras = 50µm. 
FONTE: Stumm (2012) 

 

O colágeno tipo I é a principal isoforma que os fibroblastos depositam nos tecidos em 

muitos processos de fibrose. Em nosso estudo, a deposição de colágeno tipo I (Figura 16) foi 

observada na região subepitelial dos bronquíolos em ambos os modelos de asma. A 

quantidade de colágeno tipo I (Figura 16 A-C) foi mais elevada em ambos os grupos 

experimentais quando comparados ao controle. A análise morfométrica mostra que a 
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deposição de colágeno I é mais alta no grupo 6D quando comparado ao grupo 2D (Figura 16 

D). 

 O TGF-β1 é a citocina pró-fibrótica típica e a sua sinalização é inibida por BMP-7, a 

qual também é um membro da superfamília do TGF-β. Nós vimos que a expressão gênica de 

TGF-β1 é similar nos dois grupos experimentais em relação ao controle (Figura 17 A). De 

forma contrária, a expressão gênica de BMP-7 estava aumentada no grupo 2D em 

comparação ao grupo 6D (Figura 17 B). Quando analisamos a razão TGF-β1/BMP-7 (Figura 17 

C), BMP-7 predominou sobre TGF-β1 no grupo 2D, enquanto no grupo 6D a expressão de 

TGF-β1 foi prevalente. 

 

Figura 16 - Imunomarcação para colágeno tipo I ao redor dos bronquíolos dos grupos 2D e 6D 

(A) Controle; (B) 2D (2 desafios); (C) 6D (6 desafios); (D) Análise morfométrica da área de marcação para 
colágeno tipo I.  Barras = 50µm. 
FONTE: Stumm (2012) 
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Figura 17 - Expressão gênica de BMP-7 e TGF-β1 no pulmão dos grupos 2D e 6D 

 

Expressão relativa à expressão de HPRT. A) Expressão gênica de TGF-β1; B) Expressão gênica de BMP-7; C) 
Relação entre a expressão das duas moléculas. *p<0.05 em relação aos grupos indicados; **p<0.05 em relação 
aos grupos indicados. 
FONTE: Stumm (2012) 

 
 

O resultado da expressão gênica de TGF-β1 foi confirmado pela quantificação desta 

citocina no BAL, por ELISA, conforme a figura 18. 
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Figura 18 - TGF-β1 no BAL de camundongos dos grupos 2D e 6D 

 

O TGF-β1 foi quantificado no lavado broncoalveolar dos animais através de ELISA, conforme as instruções do 
fabricante. *p<0.05 em relação aos grupos controle e agudo; **p<0.05 em relação ao grupo controle, conforme 
indicado. 
FONTE: Stumm (2012) 

 

4.2.2 A BMP-7 inibe a produção de colágeno I em fibroblastos pulmonares 

 

A BMP-7 é uma citocina da família do TGF-β que exerce papel inibitório sobre as 

ações do TGF-β1 em modelos animais de doença, desempenhando muitas vezes função anti-

fibrótica. Inicialmente, fibroblastos isolados de pulmões de camundongos normais foram 

incubados com TGF-β1 (5ng/ml) sozinho ou em combinação com BMP-7 (30, 100 e 300 

ng/ml). O TGF-β1 induziu um aumento na expressão de colágeno tipo I pelos fibroblastos 

pulmonares (Figura 19 A). Fizemos uma análise ampliada, com células de animais diferentes, 

com foco na dose de 300 ng/ml de BMP-7, confirmando que esta dose de BMP-7 é 

realmente eficaz na inibição da indução da síntese de colágeno I pelo TGF-β1 nos 

fibroblastos de animais controles (Figura 19 B) e asmáticos (isolados dos animais do grupo 

6D – Figura 19 C), a qual foi inibida pela BMP-7 igualmente em ambos os grupos. A dose de 

300 ng/ml, portanto, foi utilizada em todos os experimentos subseqüentes. 
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Figura 19 - Efeito inibitório da BMP-7 sobre a síntese de colágeno I induzida pelo TGF-β1 em 

fibroblastos 

 

(A) Dose resposta. Fibroblastos pulmonares de animais controles foram plaqueados e tratados durante 18 
horas com TGF-β1 sozinho ou em combinação com BMP-7 (30, 100 ou 300 ng/ml). O Colágeno tipo I foi 
analisado por western blot e normalizado pela expressão de β-actina. Resultados apresentados como 
porcentagem do controle, representado pela linha. (B) Fibroblastos de animais controles tratados com TGF-β1 
(5 ng/ml) sozinho ou em combinação com BMP-7 (300 ng/ml). (C) Fibroblastos de animais asmáticos tratados 
com TGF-β1 (5 ng/ml) sozinho ou em combinação com BMP-7 (300 ng/ml). *p<0.05 em relação aos fibroblastos 
não tratados; **p<0.05 em relação aos demais grupos conforme indicado. 
FONTE: Stumm (2012) 
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4.2.3 A BMP-7 inibe vias de sinalização ativadas pelo TGF-β1 em fibroblastos pulmonares 

 

Após comprovarmos que o colágeno I induzido por TGF-β1 é inibido pela BMP-7, 

resolvemos analisar quais vias de sinalização ativadas por TGF-β são inibidas pela BMP-7. 

Optamos pelas vias clássicas dependentes de Smads (Smads 2 e 3) e também por vias 

independentes de Smads – vias de MAPK – como p38 e Erk 1/2, porque estas são vias de 

sinalização que já foram implicadas em modelos animais de fibrose e em patologias 

humanas envolvendo processos fibróticos. Em fibroblastos isolados de animais controles, o 

TGF-β1 induziu a fosforilação de Smad 2 e Smad 3, e BMP-7 inibiu a fosforilação destas duas 

vias tanto em fibroblastos isolados de animais controle (Figura 20 A) quanto de animais 

asmáticos (Figura 20 B).  

O TGF-β1 também causou aumento na fosforilação de p38, via que foi igualmente 

inibida em fibroblastos de animais controle (Figura 21 A) e asmáticos (Figura 21 B). 

Utilizando esta dose de TGF-β1, não observamos efeito marcante sobre a indução da 

fosforilação de Erk 1/2, e portanto BMP-7 não exerceu ação inibitória sobre a via de Erk 1/2 

(Figura 21 B e D). 

Para os ensaios de viabilidade, os fibroblastos pulmonares foram incubados nas 

mesmas condições de tratamento descritas para os experimentos in vitro. O ensaio de MTT 

foi realizado para verificar se os resultados obtidos estavam sendo influenciados por 

alterações na viabilidade celular. Os tratamentos in vitro de 15 minutos para verificação das 

proteínas fosforiladas quanto o tratamento de 18 horas para verificação de colágeno não 

alteraram a viabilidade das células. Os resultados das incubações foram semelhantes e de 

aproximadamente 103% do controle (incubação com SFB a 10% v/v). O controle negativo 

utilizado foi feito incubando-se as células com DMSO. 
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Figura 20 - Efeito inibitório da BMP-7 sobre as vias de sinalização de Smads em fibroblastos 

 

Os fibroblastos pulmonares de animais controles e asmáticos do grupo de 6 desafios (6D) foram plaqueados e 
tratados durante 10 minutos com BMP-7 (300 ng/ml), após foi adicionado o TGF-β1 (5 ng/ml) por mais 15 
minutos. (A) Smad 2 e 3 em fibroblastos de animais controle; (B) Smad 2 e 3 em fibroblastos de animais 
asmáticos. As proteínas foram analisadas por western blot e normalizadas pelas respectivas proteínas totais. 
*p<0.05 em relação às células não tratadas; **p<0.05 em relação às células tratadas com BMP-7 conforme 
indicado. 
FONTE: Stumm (2012) 
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Figura 21 - Efeito inibitório da BMP-7 sobre vias de sinalização de MAPK em fibroblastos 

 

 

 

Os fibroblastos pulmonares de animais controles e asmáticos do grupo de 6 desafios (6D) foram plaqueados e 
tratados durante 10 minutos com BMP-7 (300 ng/ml), após foi adicionado o TGF-β1 (5 ng/ml) e incubado por 
mais 15 minutos. (A) p-p38 em fibroblastos de animais controle; (B) p-p38 em fibroblastos de animais 
asmáticos; (C) p-Erk 1/2 em fibroblastos de animais controle e (D) p-Erk 1/2 em fibroblastos de animais 
asmáticos. As proteínas foram analisadas por western blot e normalizadas pelas respectivas proteínas totais. 
*p<0.05 em relação às células não tratadas; **p<0.05 em relação às células tratadas com BMP-7 conforme 
indicado. 
FONTE: Stumm (2012) 
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4.2.4 Tratamento de animais asmáticos com BMP-7 recombinante inibe a fibrose das vias  

           aéreas na asma 

 

O tratamento com BMP-7 (em ambas as doses – 150 e 300 g/kg) durante a fase de 

remodelamento das vias aéreas levou a uma diminuição no infiltrado de células 

inflamatórias para o espaço broncoalveolar em relação aos animais asmáticos não tratados, 

conforme mostra a Figura 22 A-D. 

 

Figura 22 - Efeito do tratamento com BMP-7 sobre o infiltrado celular no BAL 

 

O lavado foi centrifugado e as células ressuspensas em 1ml PBS para a contagem total. As lâminas foram 
preparadas em citospin para coloração e contagem dos diferentes tipos celulares. *p<0.05 em relação ao grupo 
controle. **P<0.05 em relação aos grupos indicados. 
FONTE: Stumm (2012) 
 

Os animais tratados com BMP-7 (na dose de 300 µg/kg) durante a fase fibrogênica da 

asma alérgica apresentaram uma diminuição na deposição de colágeno ao redor dos 

bronquíolos. O tratamento com a dose de 150 µg/kg, no entanto, não causou diminuição 
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nesta deposição. Estes resultados podem ser apreciados na figura 23 A-D. Os resultados 

relativos à análise morfométrica deste material estão na figura 23 E. 

 

Figura 23 - Efeito do tratamento com BMP-7 sobre a deposição de colágeno nas vias aéreas 

 

Os cortes de pulmão foram corados com Tricrômico de Masson (em azul) e a análise morfométrica foi realizada 
conforme descrito em métodos. (A) Controle; (B) Grupo 6D (6 desafios); (C) Grupo 6D tratado com BMP-7 em 
dose de 300 µg/kg; (D) Análise morfométrica da área marcada com Tricrômico de Masson (azul). Barras = 
50µm. *p<0.05 em relação ao grupo controle; **p<0.05 em relação ao grupos asmático tratado com BMP-7 
(300 µg/kg). 
FONTE: Stumm (2012) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 A inflamação persistente induzida por um alérgeno é seguida de diversas alterações 

estruturais, incluindo infiltrados de células inflamatórias, aumento do tamanho e atividade 

das células caliciformes, espessamento das camadas de células musculares lisas ao redor dos 

bronquíolos e deposição de proteínas da matriz extracelular (ECM) ao redor dos mesmos, 

levando finalmente à fibrose subepitelial. 

 A fibrose é caracterizada por extensiva deposição de proteínas relacionadas à ECM, 

que substituem o parênquima normal por tecido cicatricial (principalmente colágeno tipo I), 

assim determinando, em casos severos, perda de função (39). Este processo é o resultado de 

uma resposta inflamatória crônica, na qual a síntese de fatores angiogênicos, a liberação de 

enzimas proteolíticas e a secreção de citocinas estimulam a deposição destas proteínas da 

ECM que progressivamente destroem e redefinem a arquitetura normal do tecido (140). 

Uma vez que os pacientes com asma são expostos cronicamente ao alérgeno, o 

remodelamento tecidual é um evento marcante nesta doença. Acredita-se que estas 

alterações estruturais das vias aéreas, que caracterizam o “remodelamento”, contribuem 

para a hiperresponsividade e obstrução das vias aéreas na asma crônica (1, 12). A fibrose é a 

conseqüência patológica do remodelamento. Comumente, os elementos que levam à fibrose 

tanto das vias aéreas quanto do parênquima pulmonar, incluem uma resposta Th2 

dominada por citocinas como IL-5 e IL-13, injúria epitelial, e produção de fatores de 

crescimento como o TGF-β. Estes eventos resultam no acúmulo e ativação de células 

mesenquimais, incluindo fibroblastos, os quais sintetizam e secretam proteínas da matriz 

extracelular, entre elas o colágeno, principal componente dos tecidos cicatriciais. 

Especificamente na asma, a fibrose das vias aéreas tem sido associada com a limitação 

fisiológica do fluxo de ar e a perda da distensibilidade das vias aéreas (31). Atualmente, não 

existem opções terapêuticas efetivas disponíveis, ressaltando desta a forma a necessidade 

de um melhor entendimento da fibrogênese na asma, que possa levar ao desenvolvimento 

de novas estratégias terapêuticas. Dados obtidos em estudos com pacientes (141) e em 

modelos animais (142, 143) sugerem que os corticosteróides, bem conhecidos por 

exercerem efeitos anti-inflamatórios na asma, não são capazes de atenuar o remodelamento 

das vias aéreas. Portanto, o objetivo desde trabalho foi o de estudar mecanismos envolvidos 

no remodelamento das vias aéreas na asma. Em vista disso, o trabalho foi focado em dois 

mecanismos diferentes. Na primeira parte do trabalho, nós estudamos o eixo 
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síntese/resposta da Prostaglandina E2 e na segunda parte, a relação TGF-β1/BMP-7 na 

fibrose das vias aéreas na asma. 

 Conforme mencionado da introdução, existe uma quantidade robusta de 

informações na literatura a respeito do eixo da prostaglandina E2 e sua função como um 

freio endógeno da fibrogênese, que é desregulado na fibrose do parênquima pulmonar. A 

PGE2 pode ser sintetizada por, potencialmente, todos os tipos celulares presentes no 

pulmão, mas as células epiteliais, células mesenquimais e macrófagos são provavelmente as 

suas fontes predominantes. Este prostanóide apresenta propriedades ideais de uma 

molécula anti-fibrótica, uma vez que ela inibe virtualmente todas as funções pró-fibróticas 

dos fibroblastos ativados enquanto, ao mesmo tempo, promove a sobrevivência, 

proliferação e migração das células epiteliais (144). Suas ações supressoras sobre os 

fibroblastos são mediadas pela sua ligação ao receptor EP2, e de maneira menos importante, 

do receptor EP4 – receptores cuja ligação desencadeia o aumento dos níveis de cAMP 

intracelular. Os mecanismos posteriores que foram identificados para estas ações da PGE2 e 

cAMP incluem a ativação da PKA, Epac e PTEN, com inibição subseqüente da PKC, PI3K e a 

proteína anti-apoptótica survivina (78, 79, 87). Uma vez que já foram descritos defeitos 

tanto na síntese (89, 145-147) quanto na responsividade (90, 148) de fibroblastos isolados 

de pulmões de pacientes e modelos animais de fibrose do parênquima pulmonar, nós 

decidimos avaliar o eixo da PGE2 em fibroblastos em um modelo animal de asma alérgica, 

uma vez que isto não foi previamente descrito. Nós utilizamos inicialmente um modelo 

consistindo de 2 sensibilizações com OVA/Alum seguidas de 3 (grupo A), 7 (grupo B) ou 12 

(grupo C) desafios antigênicos com aerossol de uma solução de OVA (Figura 3). O número de 

eosinófilos recuperados do fluido do lavado broncoalveolar nos possibilitou verificar que a 

inflamação alérgica ocorreu em todos os três grupos (Figura 4 A-D), vista também no tecido 

pulmonar (Figura 5 A-D). No entanto, a análise histológica revelou que a fibrose das vias 

aéreas foi modesta nos animais do grupo B, mas extensa nos animais do grupo C (Figura 6 A-

H). Quando isolamos fibroblastos pulmonares destes animais, observamos que, na ausência 

de estímulo in vitro, a expressão de colágeno tipo I pelos fibroblastos dos animais asmáticos 

do grupo A não foi diferente quando comparada à das células dos animais controle de 

nenhum dos grupos estudados. Porém, verificamos que a expressão basal de colágeno tipo I 

aumenta conforme o número de desafios antigênicos aumenta, tornando-se 

estatisticamente significativa no grupo C (Figura 7 A). Esta descoberta é consistente com um 

relato anterior que identificou a regulação positiva de uma variedade de propriedades pró-
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fibróticas nos fibroblastos pulmonares isolados de camundongos asmáticos quando 

comparados com células de animais controle, embora a síntese de colágeno propriamente 

dita não tenha sido examinada neste trabalho (149). Em função dos resultados obtidos nesta 

comparação dos grupos A, B e C, nós focamos a nossa investigação do eixo da PGE2 e todos 

os experimentos subseqüentes nas células obtidas dos animais do grupo C. As células destes 

animais apresentaram uma expressão mais robusta de colágeno I em condições basais 

(Figura 7 A) e uma capacidade diminuída de produzir PGE2 (Figura 7 B). Isto está de acordo 

com o remodelamento observado nas vias aéreas por análise histopatológica (Figura 5). 

 Tem sido observado que os fibroblastos de pacientes com IPF podem exibir 

resistência às ações inibitórias da PGE2 a despeito da expressão intacta do seu receptor EP2 

(148), e por isso demos seguimento aos estudos de responsividade. Nos experimentos 

referentes à análise da responsividade dos fibroblastos pulmonares dos camundongos 

controles e asmáticos do grupo C à PGE2, tanto a síntese de colágeno I elicitada pelo 

tratamento com TGF-β1 quanto a proliferação celular estimulada por soro bovino fetal a 3% 

(v/v) foram inibidas pela PGE2 nos fibroblastos dos animais controles (Figura 8). Esta inibição 

permaneceu intacta nos fibroblastos dos animais asmáticos. Já em modelo experimental de 

IPF induzida por bleomicina, foi observado o contrário (90) e o mesmo foi visto em 

fibroblastos isolados de alguns pacientes (porém não todos) com IPF (148). Em nosso 

estudo, as respostas à forskolina foram semelhantes às respostas à PGE2, enfatizando a 

dependência do cAMP para a supressão dos fibroblastos. Da mesma forma, ao mesmo 

tempo em que a responsividade à PGE2 encontrava-se preservada, não é de surpreender 

que a expressão gênica do receptor EP2, que medeia a maioria das ações inibitórias da PGE2 

nos fibroblastos pulmonares, estivesse também intacta nos fibroblastos obtidos dos 

pulmões dos animais asmáticos (Figura 6 B). A regulação negativa do EP2 e a resistência à 

PGE2 correspondente, nos fibroblastos pulmonares de camundongos e pacientes com 

fibrose do parênquima pulmonar têm sido atribuídas ao silenciamento do promotor do gene 

de EP2 por metilação (150). Não sabemos explicar a razão pela qual este efeito não foi 

observado nos fibroblastos do grupo C em nosso modelo de fibrose das vias aéreas. 

 Em contraste à intacta responsividade à PGE2, nós percebemos uma perda da 

capacidade de sintetizar PGE2 em resposta à IL-1β pelos fibroblastos isolados dos 

camundongos do grupo C (Figura 9 A). A IL-1β é um componente importante do meio 

inflamatório ao qual os fibroblastos são expostos in vivo, já que foi reportado que a IL-1β 

está elevada no BAL de pacientes com asma (151) e que ela desempenha um papel no 



DISCUSSÃO 72 
 
desenvolvimento da AHR (152). Esta perda foi acompanhada por uma capacidade diminuída 

dos fibroblastos do grupo C em regular positivamente tanto a COX-2, enzima biossintética 

que converte o ácido araquidônico em PGH2 (Figura 9 B), e a mPGEs-1, enzima induzível que 

converte a PGH2 no seu produto final bioativo, a PGE2 (Figura 9 C). É importante ressaltar 

que a indução diminuída da síntese de COX-2 e PGE2 já foi previamente descrita em 

fibroblastos isolados dos brônquios de indivíduos com asma sensível à aspirina (153). No 

entanto, no nosso entendimento esta é a primeira demonstração de uma quebra na síntese 

induzível de PGE2 em células mesenquimais associada especificamente com a fibrose das 

vias aéreas em contexto alérgico, e não com a fibrose do parênquima pulmonar. Ainda que 

os mecanismos que levam a uma expressão debilitada das enzimas biossintéticas de PGE2 no 

nosso modelo necessitem ser determinados, algumas possibilidades são a inibição pela IL-13 

ou outras citocinas Th2 (154) e o silenciamento epigenético do gene de COX-2 por 

desacetilação de histonas (155). Os níveis de PGE2 no fluido do BAL não foram diferentes 

entre os animais controle e asmático. No entanto, não é de se esperar que a amostragem da 

superfície das vias aéreas via lavado broncoalveolar reflita adequadamente as concentrações 

na região subepitelial da via aérea. Além disso, uma vez que a inflamação alérgica e a 

infiltração de células inflamatórias foi extensa nos pulmões dos animais asmáticos, nós 

especulamos que a contribuição das células inflamatórias in vivo poderia ser compensada 

pela diminuída produção de PGE2 pelos fibroblastos pulmonares. No entanto, uma 

deficiência na produção de PGE2 no compartimento subepitelial poderia permitir uma 

ativação não contida dos fibroblastos pulmonares e promover a fibrose das vias aéreas. 

 Vários estudos têm demonstrado que a inibição farmacológica (156) ou genética 

(157) de COX, assim como a deficiência de mPGEs-1 (158) podem causar uma piora da 

inflamação alérgica em modelos animais de asma alérgica (159). Além disso, um estudo 

demonstrou que o desafio antigênico em animais deficientes em mPGEs-1 levou a um 

aumento no remodelamento da vasculatura pulmonar (158). Foi previamente mostrado que 

camundongos COX-2 KO desenvolvem maior inflamação alérgica pulmonar (159) e pior 

fibrose pulmonar (147) que os camundongos do tipo selvagem. Porém, o fenótipo dos 

camundongos com deleção constitutiva de COX-2, PGE sintases ou do receptor EP2 pode ser 

imprevisível. Já foi demonstrado que, em alguns contextos, estes genótipos exibem 

diminuída inflamação aguda, e isto poderia compensar pela fibrose exagerada que resulta da 

perda do freio exercido pela PGE2. Para determinar um possível papel dos prostanóides 

derivados da COX-2, incluindo a PGE2, na limitação da fibrose das vias aéreas in vivo, nós 
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administramos nimesulide, um inibidor de COX-2 seletivo (160, 161) após o início do 

remodelamento, ou seja, no dia 27 (que corresponde ao grupo B), e coletamos os pulmões 

no dia 35 (correspondente ao grupo C). Nós escolhemos esta janela de tempo para a 

administração de nimesulide para evitar a inibição da síntese de PGE2 durante o pico da fase 

inflamatória da resposta mas, ao invés disso, interferir com a função enzimática durante a 

fase fibrogênica máxima. A análise histopatológica e morfométrica indica que ao animais 

tratados com nimesulide apresentaram uma maior fibrose das vias aéreas quando 

comparado aos animais do grupo C tratados com veículo, conforme pode ser apreciado nas 

figuras 10 e 11. Este fenômeno também pode ser decorrente do fato de os fibroblastos do 

grupo C apresentarem uma responsividade intacta à PGE2. Este resultado é similar a uma 

descoberta prévia de que a fibrose do parênquima pulmonar induzida por bleomicina é 

piorada pelo tratamento com indometacina (inibidor de COX-1/COX-2) administrada 

exclusivamente durante a fase pós-inflamatória e fibrótica da resposta (162). Estes dados in 

vivo trazem uma base para a hipótese de que a inibição da função da COX-2 e da síntese de 

PGE2 ex vivo características dos fibroblastos durante a evolução da fibrose das vias aéreas 

pode, da mesma forma, promover a fibrogênese. Nossos dados também abrem espaço para 

a especulação de que a bem conhecida habilidade dos corticosteróides em inibir a indução 

de COX-2 (163) pode ajudar a explicar a inabilidade destas drogas em melhorar ou prevenir a 

fibrose das vias aéreas na asma, e também sugere que os corticosteróides possam ainda 

estimular o processo de fibrose. 

 Em resumo, os resultados obtidos durante a primeira parte desta tese mostram que 

em um modelo animal de inflamação alérgica crônica, o desenvolvimento de fibrose das vias 

aéreas está associado com um defeito na habilidade dos fibroblastos pulmonares em regular 

positivamente a geração de PGE2 em resposta a estímulo. Uma vez que a PGE2 age como um 

freio da fibrogênese, nossos resultados sugerem a possibilidade de este efeito possa 

contribuir para a evolução da fibrose das vias aéreas. Este trabalho foi publicado no 

American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology (139). 

 A segunda parte do trabalho foi baseada no estudo da BMP-7 como molécula anti-

fibrótica e na investigação de seu possível envolvimento na contenção do remodelamento 

das vias aéreas na asma. Para tanto, nós inicialmente comparamos dois modelos animais 

para estudar a inflamação alérgica pulmonar, um grupo imunizado que recebeu dois 

desafios antigênicos no pulmão (grupo 2D) e um grupo imunizado que recebeu 6 desafios 

(grupo 6D) (Figura 11). Esta comparação foi feita com a finalidade de investigar se na asma a 
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relação TGF-β1/BMP-7 pode também ser usada como critério de fibrose, à semelhança do 

que já foi descrito para rim e fígado (123, 124). Inicialmente, fizemos o estudo do 

remodelamento das vias aéreas nestes dois modelos de asma. Nosso grupo e outros 

investigadores reportaram previamente um aumento na produção de muco (164, 165) e 

deposição de colágeno (166, 167) nos pulmões em modelos agudos de asma. Nós 

estabelecemos um protocolo mais longo (grupo 6D) de asma alérgica na tentativa de avaliar 

outros marcadores importantes de remodelamento, como a expressão de α-SMA que indica 

não apenas o espessamento da camada muscular ao redor dos bronquíolos quanto a 

ativação local de fibroblastos, ambos eventos chave no remodelamento e fibrose das vias 

aéreas. A exposição crônica ao alérgeno leva ao remodelamento do tecido pulmonar, como 

é observado em pacientes asmáticos. A extensão deste processo é proporcional à 

cronicidade da doença, e o resultado final pode ser uma estrutura alterada que é definida 

como remodelamento das vias aéreas (168). Na asma crônica, os processos de migração, 

diferenciação e maturação celular, assim como a deposição de tecido conjuntivo pode ser 

seguida da restituição alterada da estrutura e função das vias aéreas, freqüentemente vista 

como uma fibrose localizada ao redor dos bronquíolos (169). Classicamente, os 

miofibroblastos que expressam α-SMA são as células efetoras do processo fibrótico. Estas 

células podem se originar de células mesenquimais ou mesmo epiteliais, em um processo 

chamado transição epitélio-mesenquimal (170, 171). Nos pulmões, os fibroblastos ativados 

se diferenciam em células α-SMA positivas que sintetizam e secretam ativamente 

componentes da ECM, principalmente colágeno tipo I. Para caracterizar melhor o 

remodelamento tecidual, nós fizemos a análise in situ de muco, colágeno (por coloração com 

picrosirius), colágeno tipo I e α-SMA. Nós observamos uma aumentada expressão de 

colágeno tipo I e α-SMA ao redor dos bronquíolos, indicando a ativação local de 

miofibroblastos e fibrose das vias aéreas, que foi maior no grupo com 6 desafios (6D).  

 Para avaliar o balanço entre TGF-β1 e BMP-7 durante a evolução da fibrose das vias 

aéreas, nós passamos primeiramente à analise da expressão gênica destas moléculas em 

preparados totais de pulmão dos animais dos grupos controle, 2D e 6D. O TGF-β1 é uma 

molécula efetora do processo fibrótico, mas pode ser regulado por moléculas endógenas 

que têm sua expressão aumentada em situações de injúria tecidual, e uma destas moléculas 

reguladoras é a BMP-7 conforme descrito em estudos prévios (135, 172). Neste sentido, nós 

nos interessamos em investigar o balanço entre estas duas moléculas, uma vez que outros 

estudos o utilizam como indicativo da severidade da doença em modelos de patologias 
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associadas à fibrose (124, 136). O TGF-β1 e a BMP-7 pertencem à mesma superfamília de 

citocinas, embora cada uma apresente uma via de sinalização única, das quais participam 

diferentes Smads, determinando portanto efeitos opostos. A BMP-7 tem sido 

extensivamente estudada no desenvolvimento dos rins e também na fisiologia do órgão 

adulto (173-175). Recentemente, alguns autores descreveram o papel protetor da BMP-7 no 

tecido pulmonar durante a inflamação (176) e também o aumento da fibrose quando a 

sinalização desta molécula é bloqueada (177). Também já foi descrito que existe uma 

influência de BMP-7 na sinalização de TGF-β1, em modelos animais de fibrose renal crônica, 

majoritariamente no sentido de inibir as ações do último (178). Nós vimos que a expressão 

gênica de BMP-7 está aumentada nos pulmões dos animais do grupo de dois desafios (2D), 

enquanto no grupo de 6 desafios (6D) esta expressão é semelhante à do grupo controle. Já a 

expressão de TGF-β1 aumenta nos grupos asmáticos em relação ao grupo controle, e a 

expressão de TGF-β1 é ainda mais marcante na análise protéica de TGF-β1 no lavado 

broncoalveolar dos animais, onde percebemos um claro aumento progressivo de TGF-β1 no 

BAL conforme o número de desafios antigênicos aumenta. Nossa hipótese é que o aumento 

inicial da expressão de BMP-7 teria um papel protetor, em uma tentativa de controlar o 

dano inflamatório em progressão. Posteriormente, com o predomínio do TGF-β1, a situação 

evoluiria para fibrose. Como pode ser apreciado pela relação entre a expressão destas 

moléculas, há uma predominância de BMP-7 no grupo 2D, enquanto os animais do grupo 6D 

apresentaram uma resposta fibrótica mais bem definida, com predominância de TGF-β1, 

provavelmente resultante de uma perda no controle da regulação do reparo tecidual. 

 Posteriormente aos estudos in situ e de preparados totais de pulmão, nós partimos 

para o estudo in vitro da ação de BMP-7 sobre TGF-β1. Para isso, os fibroblastos pulmonares 

de animais controles foram cultivados e submetidos a diferentes tratamentos. O tratamento 

com BMP-7 foi efetivo na inibição da síntese de colágeno induzida pelo TGF-β1 nestas 

células (Figura 19) embora a administração de BMP-7 sozinha não tenha tido efeito sobre a 

síntese de colágeno quando comparada ao controle não tratado (dados não mostrados). Na 

sequência, resolvemos analisar a influência da BMP-7 sobre a ativação de vias de sinalização 

do TGF-β1. 

Em nosso estudo, a BMP-7 demonstrou ter ação inibitória sobre a fosforilação de 

Smad 2 e Smad 3 induzida por TGF-β1, além de inibir a fosforilação de p38. Não houve 

influência de BMP-7 sobre a fosforilação de Erk 1/2 em nosso modelo. Uma vez que já foi 

descrito que as vias de p38, Smad 2 e Smad 3 desempenham um papel importante em 



DISCUSSÃO 76 
 
modelos animais de fibrose (110, 115, 116, 179-181), é importante notar que as ações de 

BMP-7 podem acontecer (embora talvez não se limitem a isso) via inibição destas vias de 

sinalização que são desencadeadas pelo TGF-β1. Embora a importância da BMP-7 como 

agente anti-fibrótico em modelos de injúria renal já tenha sido descrita (178, 182-184), e 

haja também precedentes a respeito de sua ação no pulmão (127, 129, 176), os mecanismos 

de inibição exercidos pela BMP-7 sobre vias específicas da sinalização do TGF-β1 não haviam 

sido descritos anteriormente em fibroblastos pulmonares. 

 Nós passamos, então, para uma abordagem funcional no sentido de analisar uma 

possível participação da BMP-7 na contenção da fibrose das vias aéreas em nosso modelo 

animal de asma alérgica. Para isso, os animais foram tratados com BMP-7 em dose de 150 e 

300 µg/kg entre os dias 17 a 30 do protocolo de asma do grupo 6D (figura 12). Este período 

de tratamento foi escolhido por corresponder, em nosso modelo, ao período de início do 

remodelamento pulmonar e, portanto, caracterizar uma abordagem terapêutica de 

tratamento. A administração de BMP-7 foi realizada por via intranasal para melhor avaliar os 

efeitos locais desta proteína sobre as vias aéreas dos animais. Ambas as doses de BMP-7 

foram capazes de causar uma diminuição no infiltrado inflamatório nas vias aéreas, 

conforme mostrado nos gráficos de contagens celulares. O efeito anti-inflamatório de BMP-7 

tem sido observado nos rins. Em modelo de isquemia renal, a infusão endovenosa de BMP-7 

reduz a severidade da injúria renal e suprime a inflamação por inibir moléculas adesivas 

intercelulares, prevenindo o acúmulo e ativação de neutrófilos (122). Em estudos in vitro 

com células do túbulo proximal dos rins, a BMP-7 inibe o estímulo de citocinas pró-

inflamaórias como IL-6, IL-8, IL-1β e MCP-1 induzidas por TNF-α (185). Porém, o papel anti-

inflamatório da BMP-7 nos pulmões de indivíduos asmáticos ou em modelos experimentais 

não está descrito. 

O tratamento com BMP-7 em nosso modelo foi capaz de diminuir, na dosagem mais 

elevada (300 µg/kg), a deposição de colágeno ao redor dos bronquíolos dos animais, ou seja, 

diminuiu a fibrose das vias aéreas no nosso modelo. A dose mais baixa, de 150 µg/kg, 

porém, não teve o mesmo efeito e não foi capaz de reduzir a fibrose das vias aéreas de 

maneira significativa, ao contrário do que aconteceu com o infiltrado de células 

inflamatórias recuperadas do lavado broncoalveolar. Há descrições do papel da BMP-7 como 

agente anti-fibrótico em diversos modelos animais. Em culturas primárias de células 

estreladas hepáticas, o tratamento com BMP-7 diminui a expressão do mRNA de colágeno e 

α-SMA via fosforilação de Smads 1, 5 e 8. A BMP-7 administrada por via endovenosa diminui 
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o conteúdo de hidroxiprolina e a área marcada com Sirius red (que marca colágeno) nos 

cortes de tecido pulmonar dos animais (125). De maneira semelhante, em modelo animal de 

IPF induzida por asbestos, o tratamento com BMP-7 i.p. faz decair os níveis de 

hidroxiprolina, contrapondo assim as ações do seu antagonista Gremlin, cujos níveis estão 

elevados nos pulmões fibróticos (128). Foi demonstrado também que a BMP-7 reverte a 

transição epitélio-mesenquimal induzida pelo TGF-β por indução de E-caderina, uma 

molécula fundamental na adesão de células epiteliais de dos túbulos renais e ductos 

mamários. Esta inibição é dependente da fosforilação de Smads. O tratamento com BMP-7 

leva ao reparo de células epiteliais tubulares extensamente danificadas, revertendo a injúria 

renal crônica (178). Apesar de o tratamento com BMP-7 ter sido descrito como efetivo no 

tratamento da fibrose em modelos experimentais de doença, esta é a primeira descrição do 

papel anti-fibrótico desta proteína em um modelo de fibrose em doença alérgica, como é o 

caso da asma. 

 Por ter uma etiologia diversa, englobando uma combinação de fatores genéticos e 

ambientais, o tratamento da asma, até hoje, permanece restrito à tentativa de atenuar os 

sintomas, mais do que tratar a doença em si. Muitas vezes o tratamento dos sintomas da 

asma também é decidido de acordo com os efeitos de cada medicamento em determinado 

paciente, uma vez que a resposta ao medicamento está vinculada à causa da doença em 

cada paciente, o que é de difícil determinação. Com os medicamentos disponíveis para 

tratamento dos sintomas, o remodelamento das vias aéreas que decorre da asma crônica, 

incluindo a fibrose das vias aéreas, na maioria dos casos não representa ameaça à vida do 

paciente. Diferente do tipo de fibrose desenvolvido na fibrose pulmonar idiopática, por 

exemplo, na qual formam-se placas fibróticas que substituem o parênquima normal do 

tecido pulmonar e determinam aumento da mortalidade, a fibrose das vias aéreas na asma é 

localizada e restrita aos arredores dos bronquíolos, enquanto grande parte do tecido 

alveolar permanece intacto. Porém, já foi determinado que mesmo esta fibrose sendo 

menos volumosa e mais localizada, ela determina perda de distensibilidade do órgão como 

um todo, bem como aumento da hiperreatividade brônquica, fatores que afetam a 

qualidade de vida dos indivíduos acometidos. 

 Além da asma alérgica, outras doenças fibróticas pulmonares têm alta incidência e 

freqüentemente são fatais, como no caso da IPF. Outras são fibrose por radiação ou 

quimioterapia, doença granulomatosa pulmonar, sarcoidose e COPD. Portanto, entender os 

mecanismos que levam a esta resposta de reparo desregulada é de fundamental 
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importância para abrir novas possibilidades de intervenção terapêutica. Por esta razão, é 

importante que os mecanismos implicados na patogênese da asma, assim como os 

envolvidos especificamente na fibrose das vias aéreas, continuem sendo estudados. Sabe-se 

pouco a respeito dos mecanismos moleculares ou o desbalanço nos processos de 

remodelamento que determinam as patologias fibróticas. Neste trabalho, contribuímos para 

elucidar ou pelo menos implicar novos mecanismos na progressão da patogênese da asma, 

na esperança de que isso possa contribuir, futuramente, para a tradução da pesquisa básica 

até a prática clínica. 
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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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Stumm CL, Wettlaufer SH, Jancar S, Peters-Golden M.
Airway remodeling in murine asthma correlates with a defect in
PGE2 synthesis by lung fibroblasts. Am J Physiol Lung Cell Mol
Physiol 301: L636 –L644, 2011. First published August 26, 2011;
doi:10.1152/ajplung.00158.2011.—Asthma is a chronic lung dis-
ease characterized by local inflammation that can result in structural
alterations termed airway remodeling. One component of airway
remodeling involves fibroblast accumulation and activation, resulting
in deposition of collagen I around small bronchi. Prostaglandin E2

(PGE2) is the main eicosanoid lipid mediator produced by lung
fibroblasts, and it exerts diverse anti-fibrotic actions. Dysregulation of
the PGE2 synthesis/response axis has been identified in human pul-
monary fibrotic diseases and implicated in the pathogenesis of animal
models of lung parenchymal fibrosis. Here we investigated the rela-
tionship between the fibroblast PGE2 axis and airway fibrosis in an
animal model of chronic allergic asthma. Airway fibrosis increased
progressively as the number of airway challenges with antigen in-
creased from 3 to 7 to 12. Compared with cells from control lungs,
fibroblasts grown from the lungs of asthmatic animals, regardless of
challenge number, exhibited no defect in the ability of PGE2 or its
analogs to inhibit cellular proliferation and collagen I expression. This
correlated with intact expression of the EP2 receptor, which is pivotal
for PGE2 responsiveness. However, cytokine-induced upregulation of
PGE2 biosynthesis as well as expression of cyclooxygenase-2
(COX-2) and microsomal PGE synthase-1 declined with increasing
numbers of antigen challenges. In addition, treatment with the COX-
2-selective inhibitor nimesulide potentiated the degree of airway
fibrosis following repeated allergen challenge. Because endogenous
COX-2-derived PGE2 acts as a brake on airway fibrosis, the inability
of fibroblasts to upregulate PGE2 generation in the inflammatory
milieu presented by repeated allergen exposure could contribute to the
airway remodeling and fibrosis observed in chronic asthma.

prostaglandin E2; airway; prostanoid; inflammation

ASTHMA IS A CHRONIC INFLAMMATORY disease of the airways that
in 2005 was estimated to affect over 300 million people around
the world. Allergens play an important role in driving asthma,
and animal models of allergic asthma have contributed greatly
to the understanding of its pathogenesis. The inflammatory
process in allergic asthma is typically characterized by in-
creased numbers of Th2 lymphocytes, eosinophils, and acti-
vated mast cells. A variety of structural changes in and around
the airways, collectively termed airway remodeling, are also
observed (4, 7, 10, 39, 43). These include mucus metaplasia of
goblet cells, hyperplasia and hypertrophy of airway smooth
muscle cells, excessive angiogenesis, and airway fibrosis (2).
Airway fibrosis reflects the accumulation, activation, and dif-

ferentiation of fibroblasts which elaborate type I collagen and
other extracellular matrix proteins in the subepithelial region of
the small airways (4, 5, 43).

The fibrogenic functions of parenchymal lung fibroblasts
have long been studied in the context of pulmonary fibrosis.
Indeed, a number of functional differences in cells from fi-
brotic lung tissue that would be expected to contribute to
fibrosis have been identified (45); moreover, many of these
differences have been found to persist through numerous pas-
sages, implying a stable phenotypic alteration. The apparent
stability of some of these phenotypic alterations can now be
explained on the basis of epigenetic mechanisms (11, 26).
Many of these same stable differences in fibroblast phenotype
have likewise been observed in both human (30) and mouse
models (47) of asthma. Although activation by mediators such
as transforming growth factor-� (TGF-�) and interleukin
(IL)-13 of both parenchymal and airway fibroblasts has been
studied extensively, the importance of endogenous anti-fibrotic
mediators has received far less attention. Prostaglandin E2

(PGE2) is the major arachidonic acid metabolite of lung fibro-
blasts (34, 36, 46), and it has been shown to inhibit virtually all
fibroblast functions, including migration (32, 50), proliferation
(3, 12), survival (29), myofibroblast differentiation (33), and
collagen accumulation (13, 17, 35).

However, fibroblasts isolated from the lungs of patients with
idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) exhibit diminished synthe-
sis of PGE2 and diminished expression of the inducible enzyme
responsible for its biosynthesis, cyclooxygenase-2 (COX-2), in
response to various stimuli (51). PGE2 can ligate four different
G protein-coupled receptors (EP1 through EP4), which are
coupled to different G proteins and thereby mediate distinct
signaling responses. Virtually all of the inhibitory effects of
PGE2 on lung fibroblasts are mediated predominantly by its
ligation of EP2 (25, 33, 50) and subsequent ability to increase
intracellular levels of cAMP. Furthermore, however, we have
shown that fibroblasts from some patients with IPF also man-
ifest resistance to the suppressive actions of PGE2 (28), in part
because of downregulation of EP2 (28), and this defect was
recapitulated in lung fibroblasts from mice following bleomy-
cin fibrosis (40).

Although they affect different compartments of the lung,
both asthma and IPF are characterized by the deposition of scar
tissue that alters normal architecture and physiological func-
tion. In addition, both IPF (23) and allergic asthma are char-
acterized by Th2 skewing of immune responses. Because
parenchymal lung fibrosis is characterized by defects in fibro-
blast synthesis of and responsiveness to PGE2, and because
airway fibrosis is an important component of airway remodel-
ing in asthma, in this study we utilized a model of repeated
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allergen challenge to the airways to determine if airway fibrosis
is accompanied by similar defects in the fibroblast PGE2 axis.

MATERIALS AND METHODS

Reagents. Grade V ovalbumin (OVA) and BSA were purchased
from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). Aluminum hydroxide (ImJect
Alum Adjuvant) was obtained from Thermo Scientific (Waltham,
MA). Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) and penicillin/
streptomycin were obtained from Invitrogen (Carlsbad, CA). FBS was
purchased from HyClone (Logan, UT). PGE2 and PGE2 enzyme
immunoassay (EIA) kits were obtained from Cayman Chemical (Ann
Arbor, MI). Mouse IL-1� was obtained from Thermo Scientific,
TGF-� was purchased from R&D Systems (Minneapolis, MN), and
forskolin was from Cayman Chemical. [3H]thymidine and enhanced
chemiluminescence (ECL) reagent were obtained from GE Healthcare
(Piscataway, NJ). Antibodies used for immunoblotting and their sources
were as follows: mouse collagen I, Cedarlane Laboratories (Burlington,
ON, Canada); COX-2 and microsomal PGE synthase-1 (mPGEs1),
Cayman Chemical; �-tubulin, Sigma-Aldrich; and GAPDH, Santa Cruz
Biotechnology (Santa Cruz, CA). The collagen-I antibody used for
immunohistochemistry was purchased from Abcam (Cambridge, UK).
Nimesulide was obtained from Sigma-Aldrich.

Mice. Female BALB/c mice 7–8 wk old were obtained from
Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME) and kept under specific patho-
gen-free conditions at the University of Michigan. All experiments
were approved by The University of Michigan Committee on the Use
and Care of Animals.

Induction of allergic asthma. Mice were sensitized on days 0 and
12 by an intraperitoneal injection of a mixture containing 20 �g of
OVA and 2 mg of Al(OH)3 in PBS (a total volume of 0.1 ml).
Sensitized mice were then challenged by multiple exposures to an
aerosol of OVA at 5% in PBS generated by an ultrasonic nebulizer
(ICEL US-800), delivering particles of 0.5–10 �m diameter at �0.75
ml/min for 20 min. An initial dose-finding experiment compared three
different numbers of cumulative airway challenges to determine the
most appropriate protocol for inducing histologic airway remodeling
as well as the kinetics of this response. The experimental groups were
as follows: group A received the sensitizations and 3 challenges (days 18,
19, and 20); group B received the sensitizations and 7 challenges (days
18–23 and 25); and group C received the sensitizations and 12 challenges
(days 18–23, 25, 27, 29, 31, 33, and 35), as depicted in Fig. 1. Animals
were killed for evaluation following the last allergen challenge on the
days indicated in Fig. 1. The control groups consisted of animals
sensitized with OVA as described above but challenged the same
number of times with PBS solution. Because no differences were
detected among the three control groups, we used the control of the
group C (2 sensitizations and 12 challenges with PBS) mice as

standard controls for all experiments. Four independent experiments
were performed, with five animals per group in each of them. For the
dose-finding experiment, we examined five animals per group.

BAL. Mice were killed via CO2 asphyxiation, the trachea was
cannulated with polyethylene tubing (PE-50, Intramedic; Clay Ad-
ams, Parsippany, NJ) attached to a 25-gauge needle on a tuberculin
syringe, and the lungs were lavaged two times with 0.75 ml cold PBS
for a total lavage volume of 1.5 ml. In �95% of the mice, the recovery
volume was 1.3–1.4 ml. The bronchoalveolar lavage (BAL) fluid was
centrifuged at 1,500 rpm, and the supernatant was removed. The
pelleted cells were collected and enumerated by counting on a hemo-
cytometer in the presence of trypan blue. Cytospins were prepared
from suspended BAL cells.

Differential staining. Cytospins of the BAL were made by centri-
fuging 50,000–100,000 cells on microscope slides using a Shandon
Cytospin 3 (Shandon, Astmoore, UK). The slides were allowed to
air-dry and were then stained using a modified Wright-Giemsa (WG)
stain. For WG staining, the slides were fixed/prestained for 2 min
using a one-step methanol-based WG stain (Harleco; EM Diagnostics,
Gibbstown, NJ) followed by steps 2 and 3 of the Diff-Quick whole
blood stain (Diff-Quick; Baxter Scientific, Miami, FL). A total of 300
cells were counted from randomly chosen high-power microscope
fields for each sample. The differential percentage was multiplied by
the total leukocyte number to derive the number of monocyte/macro-
phages, neutrophils, and eosinophils per sample.

Light microscopy processing. Lung samples were fixed for 24 h in
10% neutral buffered formalin, dehydrated in ethanol, and embedded
in Paraplast (Sigma-Aldrich) at 60°C. Five-micrometer sections were
adhered on glass slides precoated with 0.1% poly-L-lysine (Sigma-
Aldrich) and then dried at 37°C.

Histology. Animals were killed and perfused via the left ventricle
with 3 ml normal saline. Lungs were inflated with 1 ml 10% neutral
buffered formalin before being dehydrated in 70% ethanol. Lungs
were then processed using standard procedures and embedded in
paraffin. Sections of 5 �m were cut, mounted on slides, and stained
with hematoxylin and eosin, picrosirius-hematoxylin, and antibody
against type I collagen. The material was analyzed under a Nikon
Eclipse E600 microscope, and images were captured using a Nikon
DXM1200C digital camera. Photographs were analyzed, and morpho-
metric analysis was performed using the NIS Elements AR 2.30
Imaging Software. Specifically, we quantified the stained area in the
maximum number of small airways (0.4–0.7 mm in diameter) in each
slide (one slide/animal). The areas of staining of each animal were
averaged, and this number was considered representative of that
individual animal. Results are presented as the mean of the stained
area in square micrometers.

Immunohistochemistry. Lung sections were deparaffinized and hy-
drated, and antigenic retrieval was performed by incubating the slides
in 10 mM sodium citrate buffer, pH 6.0 with 0.05% vol/vol Tween 20,
at 90°C for 20 min. Each of the succeeding steps was followed by a
thorough rinse in PBS. All steps were performed in a humidified
chamber. Slides were then treated with 3% H2O2 in PBS for 30 min
to block endogenous peroxidase activity. Nonspecific staining was
blocked by incubating the sections for 30 min in PBS containing 10%
BSA. Rabbit polyclonal anti-collagen I antibody was diluted 1:200 in
PBS containing 0.3% Tween 20 and incubated overnight at 4°C. The
sections were incubated with biotin-conjugated goat anti-rabbit im-
munoglobulin G (Vector Laboratories, Burlingame, CA), diluted
1:1,000 in PBS, for 1 h at room temperature. After washes in PBS,
sections were incubated in streptavidin-peroxidase ABC complex
(Vector Laboratories) for 1 h at room temperature. Peroxidase was
visualized using 0.03% 3,3=-diaminobenzidine in PBS with 0.03%
H2O2. The sections were counterstained with Mayer’s hematoxylin.
For each immunohistochemical reaction, controls were obtained by
omitting the primary antibody. Microscopy, image capture, morpho-
metric analysis, and data presentation were as described above for
histochemical staining.

Fig. 1. Dose-finding experimental protocol. Animals were sensitized ip 2 times
with ovalbumin (OVA) and alum and then subjected to varying numbers of
aerosol antigen challenges to the airways with 5% OVA (wt/vol) in PBS or
PBS alone (indicated by arrows). Groups received 3, 7, and 12 challenges
(groups A, B, and C, respectively). One day after the last challenge in each of
the groups, lungs and bronchoalveolar lavage fluid (BALF) were collected for
further analysis.
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Fibroblast purification. A previous report (47) identified pheno-
typic differences between fibroblasts from asthmatic and control lungs
but noted no differences between cells isolated from the trachea and
the lung parenchyma. Because our focus was on the process of
remodeling of small bronchi, we used parenchymal lung tissue as a
source of fibroblasts in these studies. Mouse lungs were perfused via
the right ventricle with 5 ml cold PBS and removed under aseptic
conditions. The left lung was minced with scissors in DMEM con-
taining 10% FBS and placed in 10 ml of medium in 10-cm-diameter
tissue culture plates. Fibroblasts were allowed to grow out of the
minced tissue, and, when cells reached 70% confluence, they were
passaged following trypsinization. Fibroblasts were grown for 10–15
days (2–3 passages) before being used.

Cell proliferation. Proliferation was measured by [3H]thymidine
incorporation in disintegrations per minute measured by �-scintilla-
tion counting as described previously (25). Cells were incubated in
medium alone or in 3% FBS in the presence or absence of PGE2 (1
�M) or the direct adenyl cyclase activator forskolin (200 �M) with
the simultaneous addition of [3H]thymidine for 18 h. Proliferation in
the presence of PGE2 and other cAMP agonists was expressed as a
percentage of that determined in the absence of PGE2/cAMP agonists.
All proliferation experiments were run in six replicates for each
treatment, and results are presented as a percentage of untreated
nonasthmatic animals.

Determination of PGE2 synthesis. PGE2 was measured in both
BAL fluid and cell culture supernatants using an EIA kit according to
the manufacturer’s instructions. Mouse lung fibroblasts were adhered
and then cultured for 18 h with or without 2.5 ng/ml IL-1�. Super-
natants were collected and kept at �80°C before immunoassay. BAL
results are given as picograms of PGE2 per milliliter of BAL fluid,
whereas PGE2 in the cell culture supernatant results were normalized
to the total amount of protein in the cell lysates.

Immunoblot analysis. For collagen I analysis, the cells were plated,
serum-starved overnight, and then treated for 18 h with TGF-� (5
ng/ml) alone or in combination with forskolin (200 �M) or PGE2 (1
�M). Cells were washed in PBS and disrupted in lysis buffer (PBS
containing 1% Nonidet P-40, 0.5% sodium deoxycholate, 0.1% SDS,
2 mM orthovanadate, and Roche protease cocktail inhibitor). Equal
amounts of lysate protein were separated by SDS-PAGE and trans-
ferred to nitrocellulose membranes. Membranes were blocked in 7%
nonfat milk for collagen I and 5% BSA in Tris-buffered solution with
0.1% Tween for the other proteins of interest. They were then
incubated overnight at 4°C with respective primary antibodies against
collagen I (1:500 in 7% milk), COX-2 (1:2,000 in 2% PBS/BSA), and
mPGEs-1 (1:2,000 in 2% PBS/BSA), followed by peroxidase-conju-
gated secondary antibodies to rabbit or mouse IgG (1:5,000). Proteins
of interest were detected using the ECL method. Densitometry of the
bands was calculated with Scion Image software (NIH) and normal-
ized for �-tubulin or GAPDH, which were used as loading controls.
Results are expressed as a percentage of the nontreated cells.

Semiquantitative real-time RT-PCR. Semiquantitative real-time
RT-PCR was performed on an ABI Prism 7000 Thermocycler (Ap-
plied Biosystems) attached to a Dell Latitude laptop computer. Gene-
specific primers and probes were designed using Primer Express soft-
ware (Perkin Elmer/Applied Biosystems). The sequences were as fol-
lows: EP2 forward, 5-TGCGCTCAGTCCTCTGTTGT-3; EP2 reverse,
5-TGGCACTGGACTGGGTAGAAC-3; EP2 probe, 5–6FAM-CACT-
GAGAACACAAGAAGCTCAGCAAACAT-TAMRA-3; �-actin
(housekeeping gene against which EP2 expression was normalized)
forward, 5-CTGCCTGACGGCCAAGTC-3; �-actin reverse, 5-CAA-
GAAGGAAGGCTGGAAAAGAG-3; and �-actin probe, 5–6FA-
MAACGAGAGGTTCCGATGCCCTG-TAMRA-3. Briefly, the reac-
tion mixture contained 250 ng of RNA, 12.5 �l of TaqMan Universal
PCR Master Mix, 0.625 �l of �40 MultiScribe and RNase Inhibitor Mix
(Applied Biosystems and Roche), 250 nM probe, and forward and
reverse primers at 300 nM in a final volume of 25 �l. For each time point,
samples from each individual mouse (5 animals/group) were run in
triplicate. The average cycle threshold (Ct) was determined for each
group of animals from a given experiment at each time point. Relative
gene expression was calculated using the comparative Ct method,
which assesses the difference in gene expression between the gene of
interest and �-actin for each sample to generate the ��Ct. Relative
gene expression was then determined by the formula 2���Ct.

Nimesulide treatment. Mice received an intraperitoneal dose of the
selective COX-2 inhibitor nimesulide (5 mg/kg) in sterile saline
solution daily from days 27 to 35 of the group C asthma protocol to
assess the role of COX-2-derived prostanoids during the fibrotic phase
of chronic asthma. All other animals in these experimental groups
received the same volume of vehicle alone intraperitoneally on the
same days.

Data analysis. Data are presented as mean values 	 SE. Statistical
significance was analyzed using GraphPad Prism 5 (version 5.01;
GraphPad Software). Significance was assessed by ANOVA and a
post hoc Bonferroni test for three or more groups. P 
 0.05 was
considered significant.

RESULTS

Inflammatory cell recruitment to the airways. Total and
differential BAL cell counts were determined as a means to
evaluate airway inflammation. Control mice exhibited a small
number of leukocytes, most of which were mononuclear cells
(Table 1). An increase in the cumulative number of allergen
challenges resulted in a modest gradual increase in the accu-
mulation of mononuclear cells as well as a modest increase in
neutrophils that peaked in group C. Numbers of recovered
eosinophils increased substantially in all groups, peaking in
group B. This analysis confirmed that the protocol employed

Table 1. Cell counts in bronchoalveolar lavage fluid

Group Total Mononuclear Eosinophils Neutrophils

Control A 5 	 0.54 5 	 0.54 0 	 0 0 	 0
B 10.4 	 1.8 9.49 	 1.57 0 	 0 0.19 	 0.13
C 12 	 1.22 11.98 	 1.23 0 	 0 0.02 	 0.02

Asthma A 52 	 10.81 24.75 	 3.12 23.64 	 7.86 3.72 	 1.04
B 316.8 	 78.33* 35.88 	 9.02 276.7 	 70.51# 4.72 	 1.66
C 198.8 	 22.78** 44.64 	 8.34*** 125.1 	 24.83## 28.56 	 3.39###

Cell nos. are expressed as 104 cells/ml and represent means 	 SE from 4 independent experiments. Cells were pelleted and resuspended in 1 ml total volume.
Total cells were counted on a hemocytometer. Cytospins were prepared and stained with a modified Wright-Giemsa stain for the differential cell counts. Nos.
of each cell type were compared among the experimental groups. *P 
 0.05 compared with total cells from controls and asthma from groups A and B. **P 

0.05 compared with total cells from controls and asthma from groups A and C. ***P 
 0.05 compared with mononuclear cell counts of controls and asthma
from groups A and B. #P 
 0.05 compared with eosinophils of controls and asthma from groups A and C. ##P 
 0.05 compared with eosinophils of controls
and asthma from groups A and B. ###P 
 0.05 compared with neutrophil counts of controls and asthma from groups A and B.
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resulted in robust eosinophil-predominant allergic inflamma-
tion.

Allergen-induced histopathologic alterations in lung
structure. Control lungs exhibited no inflammation or struc-
tural abnormalities (Fig. 2A) and, regardless of the cumulative
number of PBS challenges, were identical to untreated controls
in their lack of inflammation (data not shown). Lungs from
group A mice exhibited inflammatory cell infiltrates around
small bronchi and blood vessels but almost no collagen
deposition (Fig. 2F). A modest amount of collagen deposi-
tion around small airways was observed in the group B
animals, and this was more extensive in those from group C
(Fig. 2, E–H).

In vitro properties of fibroblasts during the evolution of
airway fibrosis. Having defined the kinetics for the evolution of
airway fibrosis as described above, we next performed parallel
in vitro experiments with lung fibroblasts isolated from mice
following 3 (group A), 7 (group B), or 12 (group C) challenges
with OVA or PBS. Functional properties assessed included
baseline collagen I expression, baseline EP2 expression, and
PGE2 production in the presence and absence of IL-1� stim-
ulation. At baseline, control fibroblasts from groups A, B, and
C expressed similar amounts of type I collagen. While baseline
collagen I expression in asthmatic cells did not differ from that
of control cells from group A mice, asthmatic cells from group
B mice showed a trend toward greater baseline collagen I than
observed in controls, and this difference reached significance
in those from group C (Fig. 3A). Because immunodetection of
EP proteins by available commercial antibodies is of limited
success in mice, real-time RT-PCR was used to determine
receptor expression. EP2 expression was similar among the
experimental groups and not altered by the severity of airway
inflammation or fibrosis (Fig. 3B). As shown in Fig. 3C,
control cells from all three groups were able to upregulate
PGE2 synthesis approximately five- to sevenfold in response to
IL-1�. Asthmatic fibroblasts from group A mice exhibited a
capacity to upregulate the synthesis of PGE2 to an even greater
extent than corresponding control cells. However, this capacity
was progressively lost with increased numbers of allergen

challenges, and in group C this upregulation was clearly
impaired; in fact, asthmatic cells from group C mice exhibited
only one-third the capacity for upregulated PGE2 synthesis as
did asthmatic cells from group A mice. These results identify
functional alterations in fibroblasts that accompany and parallel
the development of airway fibrosis by histopathologic assess-
ment. Because airway fibrosis and alterations in fibroblast
function were both maximal in group C, we focused on this
group to carefully evaluate the PGE2 axis in a subsequent
series of four independent experiments.

Fibroblast responsiveness to PGE2. To more thoroughly
assess if the histopathologic alterations of chronic asthma
reflected by group C animals are accompanied by a defect in
the responsiveness of lung fibroblasts to PGE2, we first ana-
lyzed the gene expression of EP2, the G protein-coupled
receptor through which PGE2 exerts most of its inhibitory
effects on these cells. Real-time RT-PCR results showed no
difference in EP2 expression in lung fibroblasts from group C
control vs. asthmatic mice (data not shown), consistent with the
results (Fig. 3B) of initial dose-finding studies. In addition to
the phenomenon of PGE2 resistance attributable to EP2 down-
regulation, we have also observed that fibroblasts from some
IPF patients can exhibit resistance to the inhibitory actions of
PGE2 despite intact EP2 expression (28). Because of this
possibility of a postreceptor defect in cell signaling, we inves-
tigated asthmatic cell responses to PGE2 or its analogs even
though EP2 expression was preserved. As endpoints for these
experiments, we examined type I collagen expression and
proliferation. As suggested in the dose-finding experiment,
fibroblasts isolated from group C mice expressed higher
amounts of collagen I at baseline than did their control coun-
terparts (Fig. 4A). To determine their responsiveness to a
profibrotic stimulus, fibroblasts from group C (control and
asthmatic) mice were incubated with TGF-� (5 ng/ml) either
alone or together with PGE2 (1 �M) or the direct adenyl
cyclase activator forskolin (200 �M), both of which increase
intracellular levels of cAMP. As also shown in Fig. 4A, TGF-�
significantly potentiated collagen I accumulation in lung fibro-
blasts from both control and asthmatic animals, and TGF-�-

Fig. 2. Morphologic analysis of airways with increasing allergen challenges. A–D: hematoxylin and eosin (H&E) staining of small bronchi from control and group
A, B, and C animals, respectively. E–H: picrosirius-hematoxylin staining of lungs from control and group A, B, and C mice. Bars � 50 �m. Arrows indicate
areas of Periodic acid-Schiff (PAS) staining.
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stimulated collagen I accumulation was abrogated by PGE2

and forskolin to the same extent in control and asthmatic cells.
In contrast to collagen I levels, baseline proliferation was
comparable between control and asthmatic group C cells (Fig.
4B). Proliferation was stimulated by 3% (vol/vol) serum in
both control and asthmatic cells, although stimulation was
slightly less in asthmatic cells. Serum-stimulated proliferation
was likewise diminished by PGE2 and forskolin to a compa-

rable degree in lung fibroblasts from both control and asthmatic
animals.

PGE2 synthesis by lung fibroblasts. Next we examined the
capacity of lung fibroblasts for stimulated PGE2 synthesis.
Cells were plated and incubated overnight with serum-free
medium or treated with IL-1� (2.5 ng/ml). Because IL-1� is
well-known to induce COX-2 expression and PGE2 synthesis
in lung fibroblasts (51), it was employed as a tool to evaluate
the ability of lung fibroblasts from asthmatic mice to upregu-
late the biosynthesis of this prostanoid. However, it is also a
relevant constituent of the inflammatory milieu to which lung
fibroblasts are exposed in vivo, as IL-1� has been reported to
be elevated in the BAL of asthma patients (38) and to play a
role in the development of airway hyperresponsiveness (42).
Results from the initial dose-finding experiment were corrob-
orated here, since we saw an impaired ability to upregulate
PGE2 synthesis by asthmatic fibroblasts in group C (Fig. 5A).
PGE2 synthesis from arachidonic acid depends on the sequen-
tial actions of COX and PGE enzymes. We therefore compared
the IL-1�-induced upregulation of the inducible synthetic en-
zymes, COX-2 and mPGEs-1, in control and asthmatic fibro-
blasts from group C animals. Compared with control cells,

Fig. 4. Responsiveness to PGE2 and forskolin in group C fibroblasts. A: effect
of PGE2 and forskolin (FSK) on collagen I expression in mouse lung fibro-
blasts from control and asthmatic group C animals. B: effect of PGE2 and
forskolin on proliferation, measured as [3H]thymidine incorporation, in mouse
lung fibroblasts from control and asthmatic group C animals. Data represent
means 	 SE from 5 animals in each of 4 independent experiments. SFM,
serum-free medium; TGF, transforming growth factor. *P 
 0.05 compared
with forskolin-treated asthma group. **P 
 0.05 compared with control cells
treated with forskolin and PGE2. ***P 
 0.05 compared with untreated
controls.

Fig. 3. Properties of mouse lung fibroblasts as a function of numbers of
allergen challenges. A: baseline type I collagen expression in mouse lung
fibroblasts from control and asthmatic animals as determined by Western blot.
*P 
 0.05 compared with group A and control from groups B and C. B: EP2

expression as determined by real-time RT-PCR in nonstimulated mouse lung
fibroblasts from control and asthmatic animals using the comparative cycle
threshold method, with data expressed relative to �-actin. C: prostaglandin E2

(PGE2) synthesis as measured by enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA) and expressed as pg/�g of total protein in the cell lysate sample; the
horizontal line indicates the no-IL-1� value. *P 
 0.05 compared with groups
A, B, and C. Data represent means 	 SE from 5 animals in each group.
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lung fibroblasts from asthmatic animals exhibited a diminished
capacity to upregulate COX-2 (Fig. 5B) and, to a lesser extent,
mPGEs-1 (Fig. 5C), in response to IL-1�.

PGE2 in BAL fluid. PGE2 was measured in the BAL fluid of
group C asthmatic and control animals. PGE2 was not different
between the experimental groups. In BAL from control ani-
mals, PGE2 levels were 185.1 	 22.82 pg/ml, whereas levels in
the asthmatic animals were 232.8 	 15.41 pg/ml.

Effect of nimesulide treatment on histopathology. To deter-
mine if endogenous COX-2-derived prostanoids generated dur-
ing the fibrotic phase of airway remodeling influence the
eventual extent of fibrosis, we treated animals with a daily
intraperitoneal dose (5 mg/kg) of nimesulide, a highly selective
COX-2 inhibitor (1, 14), from days 27 to 35 of the group C
protocol. Lung sections were stained with picrosirius-hematox-
ylin to visualize total collagen and also immunostained for type
I collagen and submitted to morphometric analysis as described
in MATERIALS AND METHODS. By both methods, animals treated
with nimesulide exhibited a greater degree of airway fibrosis
than their vehicle-treated asthmatic counterparts (Fig. 6, A–C
and E–G). This conclusion was supported by morphometric
quantitation of the mean total area (�m2) of collagen deposi-

tion around all small bronchi (0.4–0.7 mm in diameter) (Fig.
6, D and H).

DISCUSSION

A variety of structural changes in the airways, collectively
termed “airway remodeling,” are thought to contribute to
airway hyperresponsiveness and obstruction in chronic asthma
(10, 22). Fibrosis is one component of this remodeling re-
sponse. Common pathogenic elements driving fibrogenesis of
both pulmonary airways and parenchyma include a Th2 im-
mune response dominated by cytokines such as IL-5 and IL-13,
epithelial injury, and elaboration of growth factors such as
TGF-�. These events ultimately result in the accumulation and
activation of mesenchymal cells, including fibroblasts, which
synthesize and secrete matrix proteins such as collagen that
comprise scars. Fibrosis in asthma has been associated with
physiologic airflow limitation and loss of airway distensibility
(49). No effective therapeutic options for fibrotic processes are
currently available, underscoring the need to gain a better
understanding of fibrogenesis that might lead to novel thera-
peutic strategies. Importantly, existing data in both humans
(9a) and in animal models (19, 20) suggest that corticosteroids,

Fig. 5. Inducible PGE2 synthesis and biosyn-
thetic enzyme expression in group C mouse
lung fibroblasts. A: fibroblasts from control and
asthmatic mouse lungs of group C were incu-
bated without or with interleukin (IL)-1� for
18 h, and PGE2 levels in medium were quan-
titated by immunoassay. Data are expressed
as the fold increase with IL-1� above un-
stimulated conditions (which are indicated
by the horizontal line) and represent the
means 	 SE from 5 animals in each of 4
independent experiments. B and C: cyclo-
oxygenase (COX)-2 (B) and microsomal
PGE synthase-1 (mPGEs1, C) expression,
determined by Western blot, in fibroblasts
from group C animals. Data are expressed
as the fold increase with IL-1� above the
unstimulated level, depicted as a horizontal
line, and represent the means 	 SE from 5
animals in each of 4 independent experi-
ments. A and B: *P 
 0.05 compared with
baseline. **P 
 0.05 compared with
baselne and IL-1�-treated asthma group.
C: *P 
 0.05 compared with baselne and
IL-1�-treated asthma group.
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well known to exert anti-inflammatory effects in asthma, fail to
ameliorate airway remodeling.

As noted in the Introduction, a substantial body of literature
now supports the conclusion that the PGE2 axis is an important
endogenous brake on fibrogenesis that is dysregulated in pa-
renchymal lung fibrosis. PGE2 can be synthesized by virtually
all cell types in the lung, but epithelial cells, mesenchymal
cells, and macrophages are likely its predominant sources. This
prostanoid possesses ideal properties of an anti-fibrotic mole-
cule, since it inhibits virtually all profibrotic functions of
activated fibroblasts while at the same time promoting the
survival, proliferation, and migration of epithelial cells (24). Its
suppressive actions in fibroblasts are mediated by ligation of
EP2 and to a lesser extent, EP4, receptors that signal via
increases in intracellular cAMP. Downstream mechanisms that
have been identified for these actions of PGE2 and cAMP
include activation of protein kinase A, guanine nucleotide
exchange protein activated by cAMP, and phosphatase and
tensin homolog activated on chromosome 10, with subsequent
inhibition of protein kinase C, phosphatidylinositol 3-kinase,
and the anti-apoptotic protein survivin (27, 29, 50).

Given that defects in both PGE2 synthesis (21, 31, 44, 51)
and responsiveness (28, 40) have been reported in fibroblasts
isolated from lungs of patients and mouse models exhibiting
parenchymal fibrosis, we wished to evaluate the fibroblast
PGE2 axis in an experimental model of airway fibrosis, since
this has not previously been examined. We initially utilized a
model consisting of two sensitizations with OVA/alum fol-
lowed by either 3 (group A), 7 (group B), or 12 (group C)
aerosol OVA challenges. Eosinophil numbers in BAL fluid
verified allergic inflammation in all three groups. However,
preliminary histologic analyses revealed that airway fibrosis
was modest in group B animals but extensive in group C
animals. In the absence of in vitro stimulation, expression of
collagen I in fibroblasts from group A asthmatic animals was
no different from that in cells from control animals. However,
baseline collagen I expression was noted to increase with

additional allergen challenges, reaching statistical significance
in group C. This finding is consistent with a previous report
that identified upregulation of a variety of profibrotic properties
in lung fibroblasts isolated from asthmatic mice compared with
cells from control animals, although collagen expression was
not examined therein (47). This initial dose-finding study led
us to focus our investigation of the PGE2 axis on cells from
group C, in which more robust collagen I expression at base-
line and an impaired ability to upregulate PGE2 synthesis
paralleled the robust degree of airway remodeling seen histo-
pathologically.

We first compared the response arm of the PGE2 axis
between fibroblasts isolated from group C and control animals.
As expected, both TGF-�1-driven synthesis of collagen I and
3% serum-stimulated cellular proliferation were inhibited by
PGE2 in fibroblasts from control animals. Inhibition by PGE2

remained intact in asthmatic fibroblasts, in contrast to what has
been observed in fibroblasts from mice with bleomycin-in-
duced parenchymal fibrosis (40) and from some, but not all,
patients with IPF (28). As expected, responses to forskolin
mirrored those to PGE2, emphasizing the cAMP dependence of
fibroblast suppression. Likewise, because PGE2 responsiveness
was preserved, it was not surprising that gene expression of the
EP2 receptor, which mediates most of the inhibitory effects of
PGE2 in lung fibroblasts, was also intact in the asthmatic
fibroblasts. EP2 downregulation and corresponding PGE2 re-
sistance in lung fibroblasts from mice and humans with paren-
chymal pulmonary fibrosis have been attributed to silencing of
the EP2 gene promoter by methylation (26). It remains to be
determined why this defect was not observed in fibroblasts
from our group C model of airway fibrosis.

In contrast to their intact PGE2 responsiveness, a loss of
PGE2 synthesis in response to IL-1� stimulation was noted in
asthmatic fibroblasts isolated from mice subject to increasing
numbers of allergen challenges. This was accompanied by
diminished capacity of the fibroblasts from group C asthmatic
animals to upregulate both COX-2, the biosynthetic enzyme

Fig. 6. Effect of nimesulide on airway remodeling in asthma. The COX-2 inhibitor nimesulide was administered ip to animals in the group C asthma protocol
daily from days 27 to 35, and small bronchi were analyzed for staining by picrosirius-hematoxylin (top) and collagen I antibody (bottom). A: control. B: asthma.
C: asthma � nimesulide. Bars � 50 �m. D: morphometric analysis of the stained area in �m2. Data represent means 	 SE from 5 mice in each of 3 independent
experiments. *P 
 0.05 compared with the control group. **P 
 0.05 compared with the asthma group. Arrows indicate areas of positive staining to PAS and
collagen I.
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that converts arachidonic acid into PGH2, and mPGES-1, the
inducible enzyme that converts PGH2 to the bioactive terminal
product PGE2. Of note, impaired COX-2 induction and induc-
ible PGE2 synthesis have previously been reported for bron-
chial fibroblasts from aspirin-sensitive asthmatics (44) and for
airway smooth muscle cells from asthmatics (9). However, to
our knowledge, this is the first demonstration of an impairment
in inducible PGE2 synthesis in mesenchymal cells that is
specifically associated with fibrosis of the airways, as opposed
to the parenchyma of the lung. Although the mechanism(s)
accounting for impaired expression of PGE2 biosynthetic en-
zymes in our model remain to be determined, possibilities
include inhibition by IL-13 or other Th2 cytokines (48) and
epigenetic silencing of COX-2 by histone deacetylation (11).
PGE2 levels in the BAL fluid were not different between
control and asthmatic animals. However, sampling of the
airway surface via lavage would not be expected to adequately
reflect concentrations in the subepithelial region of the airway.
Moreover, since allergic inflammation and the infiltration of
inflammatory cells was extensive in the lungs of asthmatic
animals, we speculate that the contribution of inflammatory
cells in vivo could compensate for the diminished production
of PGE2 by lung fibroblasts. Nevertheless, a deficiency of
PGE2 production in the subepithelial compartment could allow
unchecked activation of lung fibroblasts and promote airway
fibrosis.

A number of studies have demonstrated that pharmacologic
(18) or genetic (8) COX inhibition as well as mPGEs-1
deficiency (37) can worsen the allergic inflammation in mouse
models of allergic asthma (15). Moreover, one report has
demonstrated that allergen challenge of mPGEs-1-deficient
mice led to enhanced remodeling of the pulmonary vasculature
(37). It has previously been shown that COX-2 knockout mice
develop worse allergic lung inflammation (15) and worse
pulmonary fibrosis (21) than their wild-type counterparts.
However, the phenotype of mice with a constitutive deletion of
COX-2, PGE synthase, or EP2 receptor might in fact be
somewhat unpredictable. This is because, in some contexts,
these genotypes have been shown to exhibit diminished acute
inflammation, and this could counterbalance the exaggerated
fibrosis resulting from loss of the PGE2 brake. To assess the
possible role of endogenous COX-2-derived prostanoids, in-
cluding PGE2, in limiting airway fibrosis in vivo, we admin-
istered nimesulide, a highly selective COX-2 inhibitor, begin-
ning at day 27 (corresponding to group B) after airway remod-
eling had already begun and harvested mice at the group C
endpoint, day 35. The time window for nimesulide adminis-
tration was selected so that it would interfere with prostanoid
synthesis exclusively during the peak fibrogenic phase rather
than during the peak inflammatory phase of the response. The
histopathology and morphometric analyses indicated that
nimesulide treatment of asthmatic animals worsened airway
fibrosis compared with vehicle-treated group C asthmatic an-
imals. Its ability to do so may in part reflect the fact that
fibroblast responsiveness to PGE2 remained intact in group C
asthmatic mice. This result is similar to our previous finding
that bleomycin-induced parenchymal fibrosis was worsened by
treatment with the COX-1/COX-2 inhibitor indomethacin ad-
ministered exclusively during the postinflammatory fibrotic
phase of this response (41). These in vivo data provide a basis
for envisioning that the impaired ex vivo COX-2 function and

PGE2 synthesis that characterizes fibroblasts during the evolu-
tion of airway fibrosis may likewise promote fibrogenesis. Our
data also prompt the speculation that the well-established
ability of corticosteroids to inhibit COX-2 induction (16) may
help to explain their inability to ameliorate or prevent airway
fibrosis in asthma and provide a basis for the possibility that
corticosteroids may even promote fibrosis.

In summary, we have shown that, in a mouse model of
chronic allergic inflammation, the development of airway fi-
brosis with an increasing number of allergen challenges is
associated with an acquired defect in the ability of lung
fibroblasts to upregulate PGE2 generation in response to a
cytokine stimulus. Given that endogenous PGE2 acts as a brake
on fibrogenesis, our results suggest the possibility that this
defect may contribute to the evolution of airway fibrosis (27).
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