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RESUMO

Aristóteles LRCRB. Anti-IL17 na modulação da mecânica pulmonar,
inflamação, estresse oxidativo e remodelamento da matriz extracelular em
camundongos com inflamação pulmonar alérgica crônica exarcebada pelo
LPS [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo;
2018.
Introdução: As citocinas de perfil Th17 parecem exercer um papel
importante na fisiopatogenia da inflamação pulmonar alérgica crônica,
embora sua exata influência seja incerta. Estudos demonstram uma
influência destas citocinas em modular a resposta inflamatória e infecciosa.
É importante enfatizar que a infecção é um dos responsáveis por perpetuar a
resposta inflamatória crônica na asma, particularmente durante as
exacerbações. Muitos dos efeitos desta via ainda não foram investigados em
modelos de inflamação alérgica pulmonar crônica (asma) exarcebada pelo
lipopolissacarídeos (LPS). Objetivos: Avaliar os efeitos do tratamento com
anti-IL-17 em um modelo de inflamação pulmonar alérgica crônica
exarcebada pelo LPS. Métodos: Camundongos BALB/c foram submetidos
ao protocolo de indução alérgica crônica das vias aéreas com ovoalbumina
ou salina e com posterior desafios inalatórios por 28 dias. Nos 1° e 14° dias
um grupo (grupo OVA) recebeu ovoalbumina 50 mg em hidróxido de
alumínio 6mg em um volume total de 0,2 ml por via intraperitoneal. Do 22°
ao 28° dia, os animais receberam em dias alternados, inalação de aerossol
de OVA diluída em NaCl 0,9% (soro fisiológico) na concentração de 10
mg/ml (1%) por 30 minutos. Ao mesmo tempo, o grupo controle (grupo SAL)
recebeu solução salina (NaCl 0,9%) e hidróxido de alumínio (6 mg) por via
intraperitoneal e nos dias dos desafios inalatórios foram expostos ao
aerossol de solução salina 0,9% também por 30 minutos. Uma hora antes da
inalação de ovoalbumina ou de salina, o anticorpo neutralizador anti-IL17 foi
administrado por via intraperitoneal (ip) (grupos OVA-antiIL17 e SALantiIL17). Vinte e quatro horas antes do final do protocolo experimental (28°
dia) um grupo de animais (grupo OVA-LPS) recebeu instilação traqueal de
LPS (20 μl de PBS + 0,1 mg / ml de Escherichia coli 0127: B8). O grupo
sensibilizado que recebeu LPS e anti-IL17uma hora antes da exposição ao
LPS foi chamado de OVA-LPS-antiIL17. No 29° dia do protocolo, os animais
foram eutanasiados e inicialmente foram avaliadas as respostas máximas à
metacolina da resistência e elastância do sistema respiratório. Os pulmões
foram retirados e realizados as análises histológicas e morfométricas para

avaliar a expressão celular de CD4+, CD8+, células dendríticas e células
reguladoras T FOXP3; RT-PCR para arginase 1, transportador vesicular de
acetilcolina (VAChT) e IL-17; ativação do fator de transcrição nuclear ᴋB
(NF-ᴋB); o número de células positivas para ROCK 1 e ROCK 2; resposta
inflamatória de perfis Th1 (IL-2, IL-6, e TNF-α), Th2 (IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13),
Th-17 (IL-17), quimiocinas CCL17/TARC e CCL11/Eotaxina; resposta de
remodelamento da matriz extracelular (conteúdo de fibras colágenas tipos I e
III, decorina, lumican, biglicano, fibronectina, actina, TGFβ1, o número de
células positivas para MMP-9, MMP-12 e TIMP-1), e a resposta de estresse
oxidativo (o número de células positivas para iNOS e conteúdo de
isoprostano PGF2α e Arginase 1). Além disso, avaliamos por reação em
cadeia da polimerase em tempo real (Real-time PCR) a expressão gênica de
IL-17 e mRNA para VAChT As análises estatísticas foram realizada por meio
do programa SigmaStat (Jandel Scientific, San Rafael, CA), onde um p<0,05
será considerado estatisticamente significativo. Resultados: O grupo OVALPS-antíIL17 apresentou uma diminuição na resposta máxima pós
metacolina de elastância e resistência do sistema respiratório, NO exalado, o
número de células positivas para CD4+ e CD8+, células dendríticas, células
T reguladoras FOXP3, mRNA para VAChT, NF-ᴋB, ROCK1 e 2, quimiocinas
CCL17 / TARC, e CCL11 / eotaxina, IL2 IL4, IL5, IL6, IL10, IL13 e IL17 nas
paredes das vias aéreas comparado aos grupos OVA e OVA-LPS (p<0,05).
Alem disso, o tratamento com anti-IL17 reduziu o remodelamento brônquico
(conteúdo de fibras colágenas I e III, decorina, lumican, biglican e
fibronectina nas paredes das vias aéreas) assim como o número de células
positivas para TGFβ1, MMP-9, MMP12 e TIMP-1 ao redor das vias aéreas
em comparação ao grupo SAL (p<0.05). Houve também a atenuação de
todos os parâmetros exceto no grupo OVA-antiIL17 em comparação ao
grupo OVA (p<0.05). Quanto ao estresse oxidativo o tratamento com o antiIL17 também foi efetivo. Observamos redução de expressão celular de
iNOS, conteúdo de PGF2α e expressão gênica de arginase1 em
comparação com os grupos OVA e OVA-LPS (p<0,05). Ainda, observamos
uma atenuação do antí-IL17 na expressão gênica de IL17 e VAChT.
Conclusões: A inibição da IL17 contribuiu para o controle da
hiperresponsividade brônquica, da inflamação Th1/Th2/Th17, da expressão
de quimiocinas, do remodelamento da matriz extracelular e da resposta da
via NO-arginase, do sistema colinérgico sinalizado pela avaliação do VAChT
e de estresse oxidativo no modelo de asma experimental. No modelo de
asma experimental exarcebado pelo LPS houve potencialização das
respostas de hiperresponsividade das vias aéreas distais, assim como da
maioria dos marcadores de resposta inflamatória, de remodelamento da
matriz extracelular e da ativação das vias via NO-arginase e do estresse
oxidativo. O tratamento com anti-IL17 nesses animais foi capaz de controlar
a maior parte das alterações citadas, exceto o conteúdo de actina. Dentre
os mecanismos envolvidos no controle pelo tratamento com anti-IL17 das
alterações estudadas no modelo de asma experimental exarcebado pelo
LPS observamos a importância da expressão do fator de transcrição NFkb e
de Rho quinase 1, e expressão gênica mRNA para VAChT. Embora outros
mecanismos possam estar envolvidos e doses repetidas de anti-IL17 nos

animais com asma exarcebado pelo LPS também necessitem ser testadas, o
tratamento com anti-IL17 se mostrou uma ferramenta farmacológica
importante para o tratamento das alterações, que à semelhança do
observado nestes modelos experimentais, também se observam em
pacientes com asma grave mesmo associada a quadros infecciosos agudos.
Descritores: Asma; Modelos animais; Camundongos; Interleucina-17;
Lipopolissacarídeos; Inflamação; Estresse Oxidativo.

SUMMARY

Aristóteles LRCRB. Anti-IL17 in the modulation of pulmonary mechanics,
inflammation, oxidative stress and remodeling of the extracellular matrix in
mice with chronic allergic pulmonary inflammation exacerbated by LPS
[thesis]. São Paulo: ―Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo‖;
2018.
Introduction: Th17 cytokines appear to play an important role in the
pathophysiology of chronic allergic pulmonary inflammation, although their
exact role is uncertain. Studies have demonstrated an influence of these
cytokines in modulating the inflammatory and infectious response. It is
important to emphasize that infection is one of the factors responsible for
perpetuating the chronic inflammatory response in asthma, particularly during
exacerbations. Many of the effects of this pathway have not yet been
investigated in models of chronic allergic lung inflammation (asthma)
exacerbated by lipopolysaccharide (LPS). Objectives: To evaluate the
effects of anti-IL17 treatment on a model of chronic allergic pulmonary
inflammation exacerbated by LPS. Methods: BALB/c mice were submitted to
protocol of chronic allergic induction of the airways with ovalbumin or saline
and with subsequent inhaled challenges for 28 days. On days 1 and 14 a
group (OVA group) received ovalbumin 50 mg in 6 mg aluminum hydroxide in
a total volume of 0.2 ml intraperitoneally. From the 22 to the 28 day, the
animals received, on alternate days, aerosol inhalation of OVA diluted in
NaCl 0.9% (saline solution) at a concentration of 10 mg/ml (1%) for 30
minutes. At the same time, the control group (SAL group) received saline
solution (NaCl 0.9%) and aluminum hydroxide (6 mg) intraperitoneally and on
the days of the inhalation challenges were exposed to aerosol 0.9% saline
solution for 30 minutes. One hour prior to inhalation of ovalbumin or saline,
the anti-IL17 neutralizing antibody was administered i.p. (OVA-anti-IL-17 and
SAL-anti-IL17 groups). Twenty-four hours before the end of the experimental
protocol (28th day) one group of animals (OVA-LPS group) received LPS
tracheal instillation (20 μl PBS + 0.1 mg/ml Escherichia coli 0127: B8). The
sensitized group that received LPS and anti-IL17 an hour before exposure to
LPS was called OVA-LPS-anti-IL-17. On the 29th day of the protocol, the
animals were euthanized and initially the maximum methacholine responses
of resistance and elastance of the respiratory system were evaluated. The
lungs were removed and the histological and morphometric analysis were
performed to evaluate the cell expression of CD4+, CD8+, dendritic cells and
T regulatory cells FOXP3; RT-PCR for arginase 1, vesicular acetylcholine
transporter (VAChT) and IL-17; activation of nuclear transcription factor

KappaB (NFkb); the number of positive cells for ROCK 1 and ROCK 2; Th1
(IL-2, IL-6, and TNF-α), Th2 (IL-4, IL-5, IL-10 and IL-13), Th-17 (IL-17),
CCL17 chemokines/TARC and CCL11 / Eotaxin; (content of collagen fibers
types I and III, decorin, lumican, biglican, fibronectin, actin, TGFβ1, number
of cells positive for MMP-9, MMP-12 and TIMP-1), and the response of
oxidative stress (the number of positive cells for iNOS and isoprostane
content PGF2α and Arginase 1). In addition, we evaluated the gene
expression of IL-17 and mRNA for VAChT by real-time PCR. Statistical
analysys were performed using the SigmaStat program (Jandel Scientific,
San Rafael, CA), where a p<0.05 were considered statistically significant.
Results: The OVA-LPS-anti-IL-17 group showed a decrease in postmethacholine maximal response of elastance and respiratory system
resistance, exhaled NO, number of CD4 + and CD8 + positive cells, dendritic
cells, FOXP3 regulatory T cells, mRNA for VAChT, (p<0.05), and in the
presence of a significant increase in the expression of IL-1, IL-6, IL-10, IL-13
and IL17 in the airway walls compared to OVA and OVA-LPS (p<0,05). In
addition, anti-IL17 treatment reduced bronchial remodeling (content of
collagen fibers I and III, decorin, lumican, biglican and fibronectin in the
airway walls) as well as the number of TGFβ1, MMP-9, MMP-12 and TIMP-1
around the airways compared to the SAL group (p<0.05). There was also
attenuation of all parameters except in the OVA-antiIL17 group compared to
the OVA group (p<0.05). As for oxidative stress, treatment with anti-IL17 was
also effective. We observed reduction of iNOS cell expression, PGF2α
content and arginase1 gene expression in comparison to OVA and OVA-LPS
groups (p<0.05). Furthermore, we observed an attenuation of the anti-IL17 in
the IL17 and VAChT gene expression. Conclusions: Inhibition of IL-17
contributed to the control of bronchial hyperresponsiveness, Th1/Th2/Th17
inflammation, chemokine expression, extracellular matrix remodeling and
NO-arginase pathway response, cholinergic system signaled by VAChT and
of oxidative stress in the experimental asthma model. In the model of
experimental asthma exacerbated by LPS there was a potentation of
hyperresponsiveness responses of the distal airways, as well as of the
majority of inflammatory response markers, extracellular matrix remodeling
and activation of the pathways via NO-arginase and oxidative stress.
Treatment with anti-IL-17 in these animals was able to control most of the
above-mentioned changes, except the actin content. Among the mechanisms
involved in the control by anti-IL17 treatment of the alterations studied in the
model of experimental asthma exacerbated by LPS, we observed the
importance of the expression of the transcription factor NF-Kappa B and Rho
kinase 1, and gene expression mRNA for VAChT. Although other
mechanisms may be involved and repeated doses of anti-IL17 in animals
with LPS-exacerbated asthma also need to be tested, treatment with antiIL17 has proved to be an important pharmacological tool for the treatment of
the changes, which similar to those observed in these experimental models,
are also seen in patients with severe asthma associated with acute infectious
conditions.
Descriptors:
Asthma;
Models
animal;
Mice;
Lipopolysaccharides; Inflammation; Oxidative Stress.

Interleukin-17;
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ASMA BRÔNQUICA

1.1.1 Definição

A definição da asma é baseada em características clínicas,
fisiológicas e fisiopatológicas. A última definição foi elaborada pela “Global
Initiative National of Asthma” (GINA, 2017), a saber:
‖asma
é
uma
doença
heterogênea,
geralmente
caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas, sendo
definida pela história de sintomas respiratórios como sibilos,
falta de ar, opressão torácica e tosse que variam ao longo
do tempo e em intensidade, associada à limitação variável
ao fluxo de ar das vias aéreas‖.

Com alto impacto social e econômico, a doença afeta indivíduos de
ambos os sexos em todas as faixas etárias e pode ser fatal (Lloyd; Hessel,
2010; Poon, Eidelman et al., 2012).
Em sua versão de 2017, a Global Initiative for Asthma (GINA) define o
controle da asma em dois domínios:
1. Avaliar o controle de sintomas durante as últimas 4 semanas: averiguar
presença e frequência de sintomas diários e ou semanais, despertar
noturno, alívio necessário para sintomas mais de duas vezes por semana
e qualquer limitação de atividade devido à asma, e
2. Avaliar durante o diagnóstico e periodicamente os fatores de risco
considerdos ruins para asma como: exarcebações, limitação fixa do fluxo
aéreo e efeitos colaterais da medicação, medindo a FEV1 no início do
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tratamento, após 3 a 6 meses de tratamento e periodicamente depois
disso.
Contudo, atualmente a avaliação do controle da asma é baseada
apenas em sintomas e uso de medicação de resgate deve ocorrer
individualmente com base na gravidade dos sintomas de asma em intervalos
de 3-6 meses após o início do tratamento (GINA, 2017).

1.1.2 Classificação

Diversas diretrizes nacionais e internacionais para o manejo da asma
tais como a GINA, e o Programa Nacional de Asma Educação e Prevenção
(NAEPP) do National Heart, Lung and Blood Institute (NIH) vem
aperfeiçoando ao longo dos anos na definição de controle da asma.
Recentemente estas duas diretrizes classificaram a asma em três níveis:
asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada (ou
grave) (GINA, 2017; NAEPP, 2017) (Quadro1).
Estima-se que asmáticos graves representam 5% a 10% da
população de pacientes com asma (Barnes, 2013). Atualmente, está
associada a uma forma de doença não controlada, com risco aumentado de
desenvolver exacerbações graves envolvendo risco de vida (Übel et al.,.
2014). GINA define asma grave como: a asma que requer tratamento com
dose média ou alta de corticosteroide inalatório associado a beta-agonista
de longa ação (LABA) ou outra medicação, ou que exige a adição de antiIgE ou corticoide oral (último nível do manejo terapêutico) com a intenção de
manter o quadro controlado (GINA, 2017).
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Quadro 1 - Definição dos diferentes níveis de controle da asma de acordo
com GINA

Fonte: Adaptado de GINA, 2017.

Apesar de representarem uma proporção pequena, esses pacientes
com asma grave consomem um grande percentual dos recursos investidos
no cuidado desse grupo de doentes (Scott et al., 2016), por isso, esse grupo
torna-se alvo das investigações em torno da doença. Alguns pacientes
graves podem persistir com alteração da função pulmonar mesmo nos
períodos de remissão do quadro clínico. Portanto, a busca por fatores de
risco para obstrução não reversível do fluxo aéreo em pacientes com asma
tem sido objetivo de vários estudos (Wenzel, 2013; Tai et al., 2014).
Entretanto, tem sido um desafio entender e estudar a prevalência da
asma e seus diferentes fenótipos (Bousquet et al., 2010; Wenzel, 2012).
Talvez o fenótipo de ―asma grave‖ venha merecendo mais atenção, não
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apenas pela gravidade, mas porque essa população necessita de mais
investimentos, mais atenção e necessidade maior de acompanhamento
regular (Chung et al., 2014; Schleich et al., 2016; Kim et al., 2016).

1.1.3 Epidemiologia

Apesar dos avanços nas pesquisas científicas em relação ao
tratamento e o melhor entendimento da fisiopatologia da asma, ainda são
significativas as consequências pessoais, econômicas e sociais ocasionadas
por essa doença (GINA, 2017).
Independentemente de seu nível de desenvolvimento econômico,
muitos países consideram a asma como um problema de saúde pública que
atinge

pessoas

de

todas

as

idades

e

etnias.

Estima-se

que

aproximadamente 300 milhões de indivíduos são afetados pela asma no
mundo (GINA, 2017), destes a maioria é constituída por crianças (Zar; Levin,
2012) (Figura 1).
Caracterizada como um importante problema de saúde pública em
termos de prevalência, morbidade e mortalidade, estima-se que a asma
afete uma em cada sete crianças e um em cada doze adultos em países
ocidentais, sendo responsável por 20 milhões de faltas diárias ao trabalho e
escola (Holgate et al., 2010; Ribeiro-Filho et al., 2013; Gold et al., 2014).
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Fonte: GINA, 2017.

Figura 1 -

Mapa do mundo de prevalência da asma infantil (GINA, 2015)

No Brasil, a asma é responsável por número representativo de
internações hospitalares, Segundo Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do
Ministério da Saúde e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
asma atinge 6,4 milhões de brasileiros acima de 18 anos (Figura 2). Sendo
3,9 milhões do sexo feminino e 2,4 milhões do sexo masculino, ou seja,
prevalência de 39% a mais entre as mulheres (Datasus, 2015).
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Fonte: (Datasus, 2015)

Figura 2 - Percentagem de indivíduos asmáticos por região acima de 18
anos no Brasil

Dados extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)
do Departamento de Tecnologia da Informação do Sistema Único de Saúde
(SUS) apontam redução linear e constante no número total de mortes
atribuídas à asma para as faixas etárias de 0 a 4 anos e 5 a 34 anos
relativos ao período de 1980 a 2014 (Figura 3). Quanto ao número total de
óbitos, por mil habitantes (taxa bruta de mortalidade da asma) houve uma
flutuação nos dados; inicialmente houve uma redução e, em seguida, um
aumento seguido de outra redução caracterizando um padrão polinomial
durante o período analisado. A introdução do uso de corticosteroides
inalatórios e as campanhas de vacinação contra influenza por meio de
políticas públicas de controle da asma coincidiu com uma diminuição
significativa das taxas de mortalidade da asma em ambos os subgrupos
(Graudenz et al., 2017).
Porém, evidências recentes sugerem que o controle da asma ainda
está abaixo do ideal, especialmente naqueles pacientes com asma grave,
mesmo com recentes avanços na compreensão da epidemiologia,
fisiopatologia e manejo terapêutico da doença (Price et al., 2014).
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Fonte: Adaptado de Graudenz et al., 2017.

Figura 3 - Taxas de mortalidade da asma brutas e ajustadas pela idade e
tendências em indivíduos nas faixas etárias de 0 a 4 anos e 5 a 34 anos no
Brasil, de 1980 a 2014

1.1.4 Inflamação

Tendo

em

vista

a

importância

de

células

inflamatórias

na

fisiopatogenia da asma, o efeito inibitório dos fármacos na diferenciação,
ativação e migração dessas células tornou-se um aspecto de extrema
relevância na busca de novos tratamentos, além de contribuir para o melhor
entendimento de várias terapias (Chung et al., 2015; Parulekar et al., 2016).
Alguns estudos de asma grave sugerem que persistência ou alteração no
padrão de inflamação pode ser associada com a gravidade da doença
(Hesham, 2016; Shein et al., 2016). Diferenças na expressão das principais
citocinas e quimiocinas relevantes aos perfis neutrofílico e eosinofílico na
inflamação das vias aéreas dos asmáticos graves tem sido determinada
(Choy et al., 2015).
A inflamação brônquica resulta de interações complexas entre células
inflamatórias, mediadores e células estruturais das vias aéreas e constitui-se

TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Introdução

9

como o mais importante fator fisiopatológico da asma (Galli et al., 2008). As
células envolvidas na resposta inflamatória desenvolvida, através dos seus
mediadores,

causam

lesões

e

alterações

na

integridade

epitelial,

anormalidades no controle neuronal e no tônus das vias aéreas, alterações
na permeabilidade vascular, hipersecreção de muco, mudanças na função
mucociliar e aumento da reatividade do músculo liso das vias aéreas (Elias
et al., 2004; Galli, et al., 2008).
Embora existam diversos fenótipos para asma, a forma alérgica é a
que tem recebido maior atenção por parte dos pesquisadores nos últimos
anos. O processo de sensibilização é a primeira etapa para o
desenvolvimento do quadro da asma alérgica (Galli, et al., 2008).
Inicialmente alérgenos inaladas são captados e processados por células
apresentadoras de antígenos, como as células dentríticas, que estão
presentes na mucosa brônquica. Estas células são capazes de reconhecer,
processar o antígeno e apresentar seus fragmentos peptídios ligados à
molécula do complexo principal de histocompatibilidade classe II (MHCII)
aos linfócitos T CD4+ (Hawrylowicz; O'Garra, 2005).
Os linfócitos T CD4+, em indivíduos com predisposição genética, se
diferenciam em linfócitos Th2 que produzem citocinas nos pulmões dos
pacientes asmáticos, como IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 (Lloyd; Hessel, 2010). As
citocinas produzidas pelos linfócitos T fazem com que estas células
estimulem a produção da imunoglobulina E (McGeachie et al., 2016) pelos
linfócitos B (fase de sensibilização alérgica), além de estimular a proliferação
de mastócitos, ativação e aumento da sobrevida de eosinófilos. De fato a IgE
é a principal imunoglobulina associada a patogênese da resposta alérgica
tendo um papel central na indução e manutenção da inflamação na asma
(Dullaers et al., 2012). Além disso, estudos epidemiológicos e observações
clínicas apontam uma importante correlação entre os níveis de IgE e a
gravidade da asma (Manise et al., 2016). Após a fase de sensibilização do
individuo e frente a novas exposição ao antígeno, a IgE liga-se aos
receptores de alta afinidade expressos em mastócitos e basófilos (Harris et

TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Introdução

10

al., 1995), o que induz a desgranulação mastocitária e consequente
liberação de mediadores pró-inflamatórios.
A exposição ao alérgeno resulta em duas fases distintas da resposta
asmática. Na primeira fase, chamada de imediata, ocorre contração do
músculo liso, edema de mucosa, produção de muco e aumento da
permeabilidade vascular que podem se estender por até 3h após o contato
com o alérgeno. Após esta fase, pode ocorrer uma resposta mais tardia, que
se inicia de 3 à 6h após a exposição ao alergeno e com a chegada de
leucócitos

recrutados

(neutrófilos,

eosinófilos,

basófilos,

linfócitos

e

monócitos). De maneira geral a fase imediata é caracterizada pela
hiperresponsividade

brônquica,

enquanto

a

fase

tardia

é

marcada

principalmente pelo grande influxo de eosinófilos para as vias aéreas e
liberação de mediadores pró-inflamatórios (Hawrylowicz; O'Garra, 2005).
Desta forma, diversas células tais como células epiteliais, células dentríticas,
macrófagos, neutrófilos, eosinófilos e linfócitos T e B, contribuem de maneira
efetiva para fisiopatogênese da asma, sendo os mastócitos, linfócitos Th2 e
os eosinófilos as células mais importantes (Figura 4) (Lemanske; Busse,
2010).
Os eosinófilos são células características da inflamação alérgica, e
sua função biológica na asma está associada a inflamação das vias aéreas,
hiperresponsividade brônquica e obstrução ao fluxo aéreo (Lemanske;
Busse, 2010), o que ocorre tanto em pacientes asmáticos como em modelos
experimentais de asma. Durante as respostas alérgicas de perfil Th2, os
eosinófilos são recrutados a partir da medula óssea e do sangue periférico
para os locais da inflamação (Kita, 2013).
A inflamação é um fator primordial para o desenvolvimento dos
sintomas da asma, e nesse processo a participação dos linfócitos T helper
tipo 2 (Th2) é importante devido os efeitos que as citocinas e quimiocinas
liberadas por essas células provoca nas vias aéreas (Holgate, 2012). De
fato, ao longo dos anos, evidências apontam para a contribuição específica
dos linfócitos Th2 na asma tanto em humanos (Van Rensen et al., 2009, Wu
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et al., 2011; Choy DF et al., 2015) como em modelos de asma (Angeli et al.,
2008; Toledo et al., 2012; Righetti et al., 2014).

Fonte: Adaptado de Hawrylowicz e O’Garra, 2005.

Figura 4Mecanismos alérgenos. Em indivíduos pré-dispostos, a
exposição inicial ao alérgeno leva à ativação de células específicas para
alérgenos T helper 2 (Th2) e síntese de IgE, o que é conhecido como
sensibilização alérgica. Exposições subsequentes ao alérgeno causam
recrutamento de células inflamatórias e ativação e liberação de mediadores,
que são responsáveis pelas respostas alérgicas imediatas (EAR) e tardia
(LAR). Na EAR, dentro de minutos de contato com o alérgeno, os mastócitos
sensibilizados por IgE desgranulam, liberando mediadores nos indivíduos
sensibilizados. Estes mediadores incluem histamina, leucotrienos e
citocinas, que promovem permeabilidade vascular, contração do músculo
liso e produção de muco. Quimiocinas liberadas pelos mastócitos e outros
tipos de células promovem recrutamento direto de células inflamatórias que
contribuem para a LAR, que é caracterizada pelo influxo de eosinófilos e
células Th2, Os eosinófilos liberam diversos mediadores pró-inflamatórios,
incluindo cisteinil leucotrienos e proteínas básicas (proteínas catiônicas,
peroxidase eosinofílica – EPO e neurotoxina derivada de eosinófilos), que
podem ser uma fonte importante de interleucina-3 (IL-3), IL-5, IL-13 e fator
estimulador de granulócitos/macrófagos. Neuropeptídios também parecem
contribuir para a fisiopatogenia dos sintomas alérgicos
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O papel pró-inflamatório do eosinófilo na asma está relacionado a
produção de cisteinil leucotrienos, bem como citocinas Th1 (interferon-Y e
IL-2) e citocinas Th2 (IL-4, IL-5, IL-10, IL-13) (Akuthota et al., 2010). A
relação dos eosinófilos com a hiperresponsividade brônquica (Lee et al.,
2004, Haldar et al., 2009), possivelmente ocorre devido a produção de IL-13,
de cisteinil leucotrienos e a liberação da proteína básica principal e a
proteína catiônica eosinofílica pelos seus grânulos, a qual causam dano ao
epitélio e perpetuam a inflamação das vias aéreas. Além disso, os
eosinófilos contribuem para ativação e proliferação de células T em tecido
humano e também em modelo experimental de asma (Akuthota et al., 2010).
Na última década foi identificada uma resposta imune das células Th1
associada a inflamação neutrofílica em pacientes com asma grave (Falcai et
al., 2015). A sua capacidade de secretar TNF-α e IFN- γ poderá explicar, em
parte, o dano tecidual associado às formas mais graves da doença (Truyen
et al., 2006). Pacientes com asma grave com inflamação granulocítica mista
exibem níveis aumentados de TNFα e IL-17 (Magnan et al., 2000, Hansbro
et al., 2011). Estes níveis aumentados de TNFα sugere que as células Th1
mediam inflamação dos neutrófilos (Berry et al., 2006; Vroman et al., 2015).
As quimiocinas desempenham uma função muito importante na
patogênese da asma, e estão envolvidas com o processo de quimiotaxia de
leucócitos para as vias aéreas.

Destaca-se aqui a CCL17 denominada

também como TARC (Yang et al., 2017). Pesquisas anteriores relatam que a
expressão de CCL17/TARC ocorre em diferentes tipos de células (Imai et al.,
1997; Imai et al., 1999; Lloyd et al., 2000). Contudo, a produção dessa
quimiocina pelo epitélio das vias aéreas se faz particularmente importante
devido ao seu potencial quimiotático para linfócitos Th2, que são as células
responsáveis pelo padrão de resposta inflamatória na asma (Yang et al.,
2017).
Outro subtipo de células T, as células Th17, parece ter um importante
papel em doenças inflamatórias e autoimunes (Roussel et al., 2010; Halwani
et al., 2013). Apesar de pouco se saber acerca do papel destas células na
TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Introdução

13

asma, foi demonstrado, por alguns autores, que os níveis de IL-17A e a
IL17F estão aumentados nos pulmões de pacientes asmáticos e que esses
níveis estão relacionados com a gravidade da doença (Lloyd; Hessel, 2010;
Kudo et al., 2012; Busse et al., 2013). Assim, as células Th17 parecem
contribuir de uma forma significativa para a doença, o que é corroborado
pelo fato de se verificar que a IL-17A e a IL-17F potenciam a ativação de
fibroblastos, células epiteliais e de células do músculo liso das vias aéreas,
bem como a produção de várias citocinas, quimiocinas e fatores de
crescimento associados à inflamação neutrofílica (Busse et al., 2013; AlMuhsen et al., 2013).

1.2 CITOCINAS IL-17

As citocinas exercem função primordial em orquestrar a inflamação
das vias aéreas e mudanças estruturais do trato respiratório na asma, sendo
importantes alvos para o desenvolvimento de modalidades terapêuticas para
a doença. Portanto, a descoberta de uma citocina pode fornecer
oportunidades de controle da doença (Park; Lee, 2010).
Embora a asma seja considerada uma doença alérgica de perfil
inflamatório clássico Th2, algumas citocinas emergentes, dentre elas, IL-17
vem sendo estudadas para melhor compreensão da fisiopatologia dessa
doença, uma vez que 5 a 10% dos pacientes asmáticos, caracterizados
como portadores de asma grave, manifestam diferentes padrões de
inflamação de vias aéreas que não podem ser explicados apenas pela
resposta imune Th2 (Barnes, 2013; Übel et al., 2014, Wang et al., 2015).
A citocina IL17 faz parte de uma família de citocinas compostas por
sete membros (IL-17 ou IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ou IL-25, IL17F, e o homólogo viral vIL-17 ou ORF13) e desempenha funções na
imunidade contra fungos e bactérias extracelulares (Fajt et al., 2016), além
de exibir maior produção de IL-17A e IL-17F que são altamente pró
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inflamatórias e agravam a resposta inflamatória neutrofílica subjacente
(Wegmann et al., 2011; Way et al., 2013).
Portadores de asma grave apresentam exacerbações graves
frequentes, apesar de elevadas doses de corticosteroides inalados ou a
necessidade de corticosteroides orais muitas vezes associado a β2
agonistas de ação prolongada (LABA), antagonistas dos receptores de
leucotrienos ou teofilina (Chung et al., 2014). Sabe-se também que o
aumento das células IL-17 pode estar correlacionado com o recrutamento
eosinofílico e neutrofílico em modelo de asma (Choy et al., 2015). Trabalhos
tem mostrado que as células de perfil Th17 são potentes indutores da
resposta inflamatória tecidual, sendo um fator determinante da asma grave
(Kudo et al., 2012; Way et al., 2013).
A citocina IL-17 promove eosinofilia nas vias aéreas por meio da
indução de quimiocinas (CXCL1 (KC), CXCL2 (MIP-2), CXCL5 (LIX), CXCL8
(IL-8), CXCL9 (MIG), CXCL10 (IP-10), CCL2 (MCP-1), e CCL20 (MIP3α) e
fatores de crescimento (G-CSF, GM-CSF e TNF-α (Alcorn et al., 2010; Zhao
et al., 2011). As citocinas IL-17 também parecem contribuir para o
remodelamento das vias aéreas na asma, sugerindo que o bloqueio desta
via pode ajudar no controle da fibrose (Al-Muhsen et al., 2013). Também já
foi demonstrado que o equilíbrio entre IL-25, IL-13 e IL-17 é responsável
pela regulação das respostas tipo 2 durante a inflamação alérgica pulmonar
(Barlow et al., 2011).
Além disso, especialmente a IL-17A, mas não a IL-17 F ou a IL-22,
pode contribuir para a asma alérgica por aumentar diretamente as respostas
contráteis das células do músculo liso das vias aéreas por meio de uma via
que envolve a ativação de NFkapa B e indução da expressão de RhoA e
ROCK2 (Kudo et al., 2012), Assim, IL-17A, NFkapa B e efetores dessa via
podem ser atrativos alvos terapêuticos para o tratamento da inflamação
pulmonar (Kudo et al., 2012).

TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Introdução

15

Além da relação entre as células Th17 com as alterações
relacionadas à inflamação alérgica pulmonar em modelos experimentais in
vivo e in vitro, já foi demonstrado anteriormente que indivíduos portadores de
asma grave de difícil controle apresentam elevação da IL-17 em suas vias
aéreas. Esta elevação esteve correlacionada com aumento da infiltração de
neutrófilos, produção de quimiocinas e grau de hiperresponsividade (Wang;
Wills-Karp, 2011; Barnes et al., 2013; Übel et al., 2014, Wang et al., 2015).
Entretanto, ainda existem muitas controvérsias relacionadas às
funções da IL-17 nos pulmões, Hellings et al. (2003), por exemplo,
demonstraram que a IL-17 orquestra o influxo de granulócitos dependente
das células T para as vias aéreas na inflamação. Esses achados mostraram
que a administração de anticorpo monoclonal anti-IL-17 antes do desafio
reduz fortemente o influxo de neutrófilos para as vias aéreas no modelo de
inflamação alérgica crônica. Por outro lado, o uso de anti-IL-17 aumenta o
influxo de eosinófilos para os pulmões, provavelmente por aumentar a
produção de IL-5. Neste estudo, o tratamento com anti-IL-17 também não
afetou a hiper-reatividade brônquica.
De forma semelhante, Schnyder-Candrian et al. (2006) atentaram
para uma possível dupla função da IL-17. Dependendo do contexto, essa
citocina seria capaz de exacerbar ou inibir a asma. Foi observado que a IL17 é necessária para o desenvolvimento de asma alérgica, sendo
fundamental no recrutamento de granulócitos, especialmente eosinófilos,
nesta

fase.

Por

outro

lado,

o

tratamento

com

IL-17

inibiu

a

hiperresponsividade ao desafio com alérgeno e reduziu o influxo de
eosinófilos. Já o uso de anticorpo anti-IL-17 aumentou a resposta alérgica,
incluindo o aumento da infiltração de eosinófilos e hiper-reatividade
brônquica.
É importante ressaltar que, no caso dos pulmões, existem
mecanismos envolvidos que devem ser levados em consideração para a
inibição de citocinas. Nesse contexto, Proust et al. (2002) observaram que o
uso de anti-IL-5 por via intranasal foi capaz de neutralizar essa citocina no
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lavado broncoalveolar, mas não no soro, e vice-versa, sendo a neutralização
total da IL-5 obtida com a administração concomitante de anticorpo por via
intranasal e intravenosa. Isso pode explicar os resultados antagônicos
observados nos diferentes estudos no que se refere a IL-17.
Além disso, algumas evidências apontam para o fato de que qualquer
tratamento envolvendo bloqueio de células Th17 ou IL-17A pode aumentar a
vulnerabilidade a infecções, uma vez que esta linhagem de células participa
da defesa do hospedeiro contra patógenos intracelulares e extracelulares
(Aujla; Alcorn, 2010). Além de participar da defesa do organismo contra
vírus, fungos e bactérias a IL-17 também atua indiretamente nesta defesa,
por intermédio do recrutamento de neutrófilos (Alcorn et al., 2010; Mintz-Cole
et al., 2012) confirmaram que a neutralização da IL-17 resultou em aumento
da hiperreatividade das vias aéreas e infiltração eosinofílica após exposição
ao Aspergillus versicolor, um fungo comumente associado com a indução da
asma. Estes resultados ressaltam o fator protetor da IL-17 contra o
desenvolvimento de asma após a exposição fúngica.
Por estes vários motivos, ainda existem muitas controvérsias em
relação a real participação das células Th17 na fisiopatogenia da asma.
Assim, estudos são necessários para descobrir se a IL-17 pode ser um alvo
seguro para o tratamento desta doença (Aujla; Alcorn, 2010). De qualquer
modo,

devido

ao

importante

envolvimento

das

células

Th17

no

desenvolvimento da inflamação alérgica, estratégias terapêuticas inibindo
estas células devem ser consideradas como nova abordagem para o
tratamento da asma grave de difícil controle (Besnard et al., 2012).
Recentemente, foi descrito que a inibição da IL-17 contribuiu para o
controle

da

inflamação

Th1/Th2/Th17,

expressão

de

quimiocinas,

remodelamento da matriz extracelular e estresse oxidativo no parênquima
pulmonar em modelo de inflamação alérgica crônica exacerbado pelo LPS
(Camargo et al., 2018).
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1.3 QUIMIOCINAS TARC E EOTAXINA

As quimiocinas são citocinas quimiotáticas de baixo peso molecular
(8-12 kDa) com, aproximadamente, 70 a 80 aminoácidos de comprimento
(Charo; Ransohoff, 2006). Existem mais de 50 quimiocinas, sendo que todas
têm estruturas terciárias similares, que consistem em um terminal amina
(que atua como domínio de sinalização), seguido de uma longa alça (que
contém importantes determinantes de ligação), três folhas β e uma hélice Cterminal. A maioria das quimiocinas tem quatro cisteínas conservadas
(Griffith et al., 2014).
De acordo com o número e espaçamento dos aminoácidos existentes
nos dois primeiros resíduos de cisteína da extremidade N-terminal, são
classificadas em quatro subfamílias: CXC, CC, CX3C e C, onde C
representa cisteína e X ou X3 representa um ou três aminoácidos 1,3,4 e
também podem ser representadas pelas letras do alfabeto grego α, β, γ e δ
(De Filippo et al., 2013). Os receptores das quimiocinas pertencem à
superfamília dos receptores acoplados a proteínas G, e ainda que
reconheçam mais do que uma quimiocina, os receptores estão praticamente
sempre restritos a uma única subfamília (Griffith et al., 2014).
A subfamília CC representa quimiocinas que ativam monócitos,
linfócitos, eosinófilos e basófilos, sendo importantes moduladoras dos
processos de inflamação crônica e alérgica (De Filippo et al., 2013). Dentre
as quimiocinas da família CC a TARC pode ser produzida por monócitos
principalmente estimulados por citocinas de perfil TH2 ou pelas células
dendríticas (Lloyd et al., 2000; Abelius et al., 2011; Holgate, 2012), sendo
assim também exerce modulação dos processos inflamatórios alérgicos.
Outra quimiocina moduladora da resposta alérgica e com habilidade
para recrutar eosinófilos é a eotaxina. Em asmáticos, a eotaxina é produzida
em elevados níveis (Hong et al., 2016), particularmente por células epiteliais
das vias aéreas, que contribuiu para que eosinófilos migrem até essa região,
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degranulem e liberem suas proteínas que contribuem entre outras ações
para a lesão do epitélio (Lukacs et al., 1999).
Além do recrutamento e ativação dos eosinófilos, a eotaxina pode ter
efeito sobre outras células, com, por exemplo, basófilos que sofrem
degranulação na presença da eotaxina e célula tipo Th-2 que podem sofrer
migração (Lloyd et al., 2000).

1.4 REMODELAMENTO

Além da inflamação eosinofílica das vias aéreas, as características
fisiopatológicas da asma incluem mudanças estruturais conceituadas como
remodelamento (Saglani; Lloyd, 2015). Essas alterações consistem em
aumento da espessura da membrana basal reticular subepitelial (RBM),
aumento da espessura do músculo liso das vias aéreas (ASM), angiogênese
e hiperplasia de células caliciformes que estão associados a uma perda
irreversível da função pulmonar (Tai et al., 2014) (Figura 5).
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Fonte: Adaptado de Journal of Internal Medicine, 2016;279:192-204.

Figura 5 Processo de remodelamento das vias aéreas, Mecanismos
fisiopatológicos na asma ilustrados pelas interações entre células
inflamatórias e o ambiente externo. A importância das células tipo T helper 2
(Th2) é demonstrado pela contribuição de citocinas Th2 IL-4 , IL-5 e IL–13 a
inflamação eosinofílica e produção de IgE. Célula inata linfóide tipo 2 (ILC-2 )
podem também contribuir para a produção de IL-5 e IL-13 e as células Th1 e
Th17 a uma inflamação mais neutrofílica. Remodelamento da parede das
vias aéreas e reparação também são processos importantes que podem ser
acionados por citocinas Th2, bem como por fatores de crescimento e
citocinas derivadas a partir de células epiteliais e de macrófagos.

Remodelamento das vias aéreas está relacionado com o decréscimo
da função pulmonar observada em pacientes asmáticos (Kariyawasam et al.,
2007; Grainge et al., 2011) e principalmente na população asmática grave
(James et al., 2012; Bittar et al., 2015). O remodelamento pulmonar leva a
uma diminuição da resposta à terapêutica farmacológica e/ou agravamento
progressivo dos sintomas no decorrer da evolução da doença (Stuart et al.,
2000; Kaminska et al., 2009; Chakir et al., 2013).
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Pacientes com asma grave apresentam alterações estruturais de
remodelamento e podem ter a função pulmonar comprometida (Elias, 2004).
Os principais achados histopatológicos em pacientes asmáticos com
remodelamento são a diminuição da luz das vias aéreas por fibrose
subepitelial, aumento da espessura do músculo liso da via aérea e
hiperplasia de células produtoras de muco (Kaminska et al., 2009; Shifreen
et al., 2012).
Modelos experimentais de asma alérgica crônica em camundongos e
cobaias mostram a existência de aumento da deposição de colágeno,
hipertrofia e hiperplasia das vias aéreas e aumento da produção de muco
(Prado et al., 2006; Angeli et al., 2008; Arantes-Costa et al., 2008; Toledo et
al., 2013; Righetti et al., 2014). Acreditamos que modelos animais de
inflamação alérgica crônica são úteis para esclarecer os mecanismos
reguladores do remodelamento pulmonar na asma.
As vias aéreas distais e o parênquima pulmonar podem produzir
muitas citocinas de perfil Th2, quimiocinas e mediadores que estão
envolvidos na iniciação e na perpetuação do processo inflamatório
(Nakamura et al., 1999; Benayoun et al., 2003; Manuyakorn et al., 2013). Os
resultados encontrados de um estudo de biopsias de pulmões de asmáticos
mostraram que os fibroblastos das vias aéreas são morfologicamente
distintos dos fibroblastos do parênquima pulmonar. Os fibroblastos do
parênquima distal são mais largos, com aparência estrelada e com mais
projeções citoplasmáticas e os fibroblastos das vias aéreas sintetizam mais
pró-colágeno tipo I após estímulo com TGF-β (Kotaru et al., 2006). Este
estudo sugere que dois tipos de fibroblastos existem no pulmão. Estas
diferenças estruturais podem explicar, pelo menos parcialmente, frente a um
estímulo lesivo, a diversidade de resposta de reparação observada em vias
aéreas proximais e distais no pulmão e no parênquima de pacientes
asmáticos e com outras doenças respiratórias.
Há evidências que a porção distal do pulmão contribui para a
obstrução do fluxo aéreo em pacientes asmáticos (Yanai et al., 1992;
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Wagner et al., 1998). Previamente achava-se que esta região, antes
conhecida como ―zona silenciosa‖, contribuiria somente com 10% do valor
total de resistência ao fluxo aéreo pulmonar. Entretanto, as novas
tecnologias permitiram demonstrar que há alterações estruturais e
inflamatórias no parênquima pulmonar distal que são similares às
observadas nas vias aéreas de indivíduos asmáticos (Minshal et al., 1998;
Lanças et al., 2006).
É importante considerar que o volume total e a área de superfície das
vias aéreas distais são muito maiores que o volume e a área de superfície
das grandes vias aéreas, sugerindo que o desenvolvimento de qualquer
alteração no pulmão distal em pacientes asmáticos tem um efeito mais
dramático sobre a patogênese e o tratamento da asma (Tulic; Hamid, 2003).
Produzido pela citocina TGF-β, o colágeno é um marcador potencial
de remodelamento asma (Burgess et al., 2016), Já foi documentado que na
asma grave, há aumento da deposição de colágeno I e III e V na massa do
músculo liso em biópsias brônquicas (Benayoun et al., 2003; Chakir et al.,
2003). Além do seu envolvimento no processo inflamatório, a citocina TGF-β
também está envolvida nas mudanças observadas na matriz extracelular,
estimulando a produção de fibroblastos, colágenos tipo I e III, fibronectina e
proteoglicanos.
A espessura da membrana basal reticular na asma é determinada
pela proporção de deposição em curso e degradação de proteínas, incluindo
colágeno I, III e V, fibronectina, tenascina, lumican e biglican (Redington et
al., 1997). Esses componentes são provavelmente secretados pela ativação
de fibroblastos e miofibroblastos, principalmente por causa da sinalização do
TGF-β (Michalik et al., 2009). As fibras colágenas são os elementos mais
abundantes da matriz extracelular no pulmão, constituindo aproximadamente
70% do interstício pulmonar (Chu et al., 1998). Qualquer alteração na
estrutura,

quantidade

ou

na

geometria

de

sua

distribuição,

pode

desencadear alterações na função pulmonar (Boulet, 2018).
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Os proteoglicanos decorina, biglicano e lumicam desempenham um
papel importante na interação das fibrilas de colágeno entre si e com outros
componentes da matriz extracelular (Grover et al., 1995). Biglicano e
decorina são proteoglicanos envolvidos na estabilização de fibrogênesis de
colágeno no tecido (Kalamajski et al., 2010).

Relatos sugerem que a

decorina tem um papel protetor na fibrose hepática por (Baghy et al., 2012).
Neste aspecto, pode-se especular que o aumento da expressão de decorina
em pacientes com asma grave pode ser um mecanismo de proteção para
modular a remodelamento pulmonar. Por outro lado, uma quantidade
aumentada de decorina poderia regular o estabilizar o espaçamento e criar
uma matriz de colágeno mais rígida, que pode afetar a elasticidade geral do
tecido pulmonar (Weitoft et al,, 2014).
Quanto à fibronectina também desempenha um papel importante na
durante o desenvolvimento pulmonar, Na vida adulta pode estar alterada
após lesão e inflamação tecidual ocasionando maior ativação de fibroblastos
e macrófagos alveolares (Hocking, 2002). Na asma, os níveis de
fibronectina, juntamente com o colágeno I e III, estão aumentados no
músculo liso da parede das vias aéreas (Araujo et al., 2008). Outras
anormalidades na deposição na estrutura da matriz das vias aéreas na asma
incluem um aumento específico da isoforma lumican que também está
associada a lesão tecidual e com a gravidade da asma (Stuart et al., 2000).
Os principais componentes da matriz extracelular pulmonar são as
fibras elásticas, colágenas, os proteoglicanos, as glicoproteinas e as
metaloproteinases (MMP´s) e seus inibidores teciduais (TIMPs) (Holgate,
2000; Manuyakorn et al., 2013). Os macrófagos produzem citocinas,
elastase e metaloproteases 9 e 12 (MMP-9 e MMP-12), que podem degradar
componentes da matriz extracelular, além das próprias células epiteliais que
liberam vários mediadores inflamatórios, potencializando a agressão tecidual
e a formação do tecido cicatricial (Tillie-Leblond et al., 2005).
As metaloproteinases (MMP´s) e seus inibidores teciduais (TIMPs),
em situações de desequilíbrio contribuem para o dano tecidual e algumas
TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Introdução

23

das características do remodelamento observadas na asma (Vignola et al.,
2003). São produzidas por células inflamatórias, como macrófagos,
neutrófilos e eosinófilos (Katarzyna et al., 2016) e tem relação com citocinas
Th2 e também com Th17 (Chesn et al., 2014).
No trato respiratório o óxido nítrico (NO) é produzido por uma ampla
variedade

de

células,

incluindo

células

epiteliais,

nervos,

células

inflamatórias (macrófagos, neutrófilos e mastócitos) e células endoteliais
vasculares (Ricciardolo, 2003). Uma vez produzido, o NO difunde-se
rapidamente do local de síntese, permeando membranas celulares, e
interage com os sítios moleculares intracelulares (Ricciardolo, 2003). O
óxido nítrico é uma molécula de gás altamente reativa. É um radical livre que
reage com outras moléculas como o oxigênio, radicais superóxido ou metais
de transição.
As óxido nítrico sintases (NOS) são as enzimas responsáveis por
catalisar a formação de óxido nítrico através da conversão enzimática do
aminoácido arginina em citrulina (Chapman et al., 2001). O NO é
endogenamente sintetizado por uma de três isoformas de NOS, com
diferentes atividades, sendo duas constitutivas (eNOS, derivada do
endotélio; e nNOS, derivada dos neurônios) e uma NOS induzida (iNOS)
(Chapman et al., 2001; Rodway et al., 2009). As isoformas constitutivas
estão envolvidas na vasodilatação e broncodilatação. A produção de iNOS é
estimulada por muitas citocinas pró-inflamatórias e é expressa em alguns
tipos de células inflamatórias (Ricciardolo et al., 2004; Prado et al., 2005b).
O NO parece atuar em vários mecanismos fisiopatológicos que
desencadeiam as alterações funcionais e histopatológicas encontradas em
pacientes com doenças inflamatórias pulmonares, sendo que a sua
contribuição depende principalmente da enzima pela qual foi produzido.
Tufvesson at al., (2017) sugere que o NO derivado da enzima nNOS
apresenta efeito benéfico na asma por causar relaxamento na musculatura
lisa brônquica, sendo presente nos nervos do sistema NANC. No entanto, o
NO derivado da enzima eNOS pode levar à vasodilatação nas arteríolas,
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com consequente extravasamento de plasma e edema. A grande quantidade
de NO oriundo da enzima iNOS pode resultar em vasodilatação,
extravasamento de plasma, aumento da secreção do muco e ativação
indireta de células Th1/Th2 contribuindo para os sinais e sintomas da
doença,
Resultados de nosso grupo de pesquisa demonstraram a importante
participação do óxido nítrico no modelo de asma experimental em cobaias.
Prado et al. (2005a) demonstraram que existe um aumento da expressão de
iNOS em células linfomononucleares e eosinófilos presentes nas vias aéreas
distais de animais sensibilizados. Observaram ainda que a isoforma nNOS,
embora

constitutiva,

encontra-se

presente

em

células

inflamatórias

(linfomononucleares e eosinófilos) e o número de células que expressam
esta isoforma é maior nos animais sensibilizados com ovoalbumina (Angeli
et al., 2008; Righetti et al., 2014; Pigati et al., 2015 ), Prado et al. (2005b)
verificaram que a inibição crônica de NO alterou particularmente os valores
de resistência basal e após desafio antigênico. Por outro lado, a inibição
aguda da produção de NO alterou principalmente os valores de elastância
do sistema respiratório nos animais sensibilizados, sugerindo efeito
broncodilatador do NO em vias aéreas distais.
Vários estudos de nosso grupo de pesquisa já demonstraram
associação entre inflamação pulmonar alérgica crônica e aumento de óxido
nítrico exalado e da expressão de iNOS (tanto em vais aéreas quanto
parênquima pulmonar) no modelo de asma experimental em cobaias (Angeli
et al., 2008; Nakashima et al., 2008; Ruiz-Schütz et al., 2008; Starling et al.,
2009; Prado et al., 2011; Marques et al., 2012; Possa et al., 2012).
O NO pode também ser convertido em nitrato, capaz de oxidar
proteínas e contribuir para o estresse oxidativo, Isto pode ocorrer por
intermédio da nitração da tirosina, em uma reação catalizada pela
peroxidase eosinofílica (Wu et al., 1998). Elevados níveis de nitrotirosina
foram observados em asmáticos (Hanazawa et al., 2000). Quantidades
excessivas de ROS (espécies reativas de oxigênio) RNS (espécies reativas
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de nitrogênio), que são produzidas pelos asmáticos podem exceder as
defesas antioxidantes e causar estresse oxidativo (Hanazawa et al., 2000).
Além disso, ROS pode induzir a produção de citocinas e quimiocinas por
intermédio da produção do fator nuclear NF-kB, em células epiteliais
brônquicas (Biaglioli et al., 1999).
Nas vias aéreas, as respostas associadas ao estresse oxidativo
podem modular a contração da musculatura lisa (Rhoden et al., 1989), a
indução da hiperrresponsividade de vias aéreas (Katsumata et al., 1990), a
hipersecreção brônquica (Doelman et al., 1990), a lesão epitelial e a
exsudação vascular (Del Maestro et al., 1981), apresentando um importante
papel na fisiopatologia da asma (Doelman et al., 1990). O contato de
agentes oxidantes com a membrana celular leva a peroxidação lipídica da
membrana celular, responsável pela formação de uma série de compostos
bioativos análogos às prostaglandinas, conhecidos como isoprostanos
(Morrow, 2006).
Estudos clínicos (Lara et al., 2008; North et al., 2009; Vonk et al.,
2010) e experimentais (Meurs et al., 2000; Zimmermann et al., 2003;
Maarsingh et al., 2009a, b, 2011; Aristóteles et al., 2013; Pera et al., 2014)
revelam um papel importante da arginase na fisiopatologia da asma.
Classicamente, a arginase é a enzima que atua no ciclo hepático da uréia.
No entanto, já foi observada em outras células do organismo que não
expressam um ciclo completo da uréia, incluindo o pulmão (Que et al., 1998;
Meurs et al,, 2003).
Duas formas distintas de arginase foram identificadas em mamíferos,
as quais são codificadas por diferentes genes e diferem em relação a sua
distribuição tecidual, localização celular e modo de regulação (Morris et al.,
1998). Arginase tipo 1 é uma enzima citosólica, expressa principalmente no
fígado e de forma limitada em outros tecidos, enquanto que arginase tipo 2 é
uma enzima mitocondrial, expressa principalmente em tecidos extrahepáticos (Morris et al., 1998).
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Já no início dos anos oitenta, o aumento da atividade da arginase foi
encontrada no escarro de pacientes asmaticos (Kochanski et al., 1980).
Aumento da expressão de arginase I nas vias aéreas de pacientes
asmáticos foi descrita pela primeira vez por Zimmermann et al. (2003). Os
autores encontaram aumento do número de células com expressão de
arginase 1, presumivelmente macrófagos, no lavado bronquio alveolar
destes pacientes (Zimmermann et al., 2003).
Além disso, Morris et al. (2004) demonstraram que em pacientes
asmáticos em crise, houve um aumento na atividade da arginase, enquanto
que os níveis plasmáticos de L-arginina eram reduzidos. Enquanto a
melhora dos sintomas destes pacientes, foi associada a um declínio na
atividade da arginase e um aumento nas concentrações de L-arginina
(Morris et al., 2004).
Neste sentido, alguns autores têm discutido que a arginase pode
atuar em miofibroblastos, aumentando a produção de colágeno, contribuindo
assim com o processo de remodelamento (Ricciardolo et al., 2003; Meurs et
al., 2003). A expressão de arginase tipo 1 e tipo 2 foi detectada em
fibroblastos do tecido conectivo peribrônquico (Que et al.,1998), assim como
aumento da expressão da arginase 2 foi encontrada em vias aéreas distais
(Kenyon et al., 2008).
A expressão da arginase tipo 1 e 2 é regulada por uma gama de
estímulos, incluindo citocinas derivadas dos linfócitos Th2, tais como IL4 e
IL10 e IL13, e aumento de estímulos cAMP, tal como PGE2 (Zimmermann et
al.,

2006).

Uma

vez

que

estes

mediadores

contribuem

para

o

desenvolvimento da inflamação das vias aéreas de asmáticos, acredita-se
que a indução da atividade da arginase está envolvida na deficiência de NO
e aumento da inflamação (Meurs et al., 2003; Maarsingh et al., 2009).
A disfunção do complexo óxido nítrico sintase-arginase parece
exercer vários efeitos (Meurs et al., 2003), alterando aspectos relevantes da
fisiopatogenia da asma, particularmente relacionado ao recrutamento de
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células inflamatórias (Leick-Maldonado et al., 2004; Prado et al., 2011), à
hiperresponsividade das vias aéreas (Meurs et al., 2002), e ao processo de
remodelamento (Ricciardolo, 2003, Ricciardolo et al., 2004; Prado et al.,
2005a).
A Figura 6 esquematiza o complexo óxido nítrico e arginase, Larginina é catalisada tanto pelas óxido nítrico sintases, como pela arginase.
Arginase produz L-ornitina e uréia que podem atuar em vários órgãos. Em
contraste, o óxido nítrico pode ser produzido por ambas óxido nítrico sintase:
constitutiva (cNOS) e induzída (iNOS), e tem um papel fisiopatológico
importante na saúde e doenças por meio dos efeitos diretos ou indiretos
sobre a modulação da resposta de estresse oxidadtivo. Assim, arginase
regula a produção de NO e concorre pelo mesmo substrato.

Fonte: Modificado de Ricciardolo et al., 2004.

Figura 6 e arginase

Esquema demonstrativo das vias de produção de óxido nítrico
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O óxido nítrico possui um elétron ímpar, tornando-o um radical livre
que reage com outras moléculas como o oxigênio (O2), radicais superóxido
(O2-) ou metais de transição, formando os compostos reativos nitrogenados,
que exercem funções fisiológicas e atuam na destruição de microorganismos
(Ricciardolo et al., 2003). Os radicais livres de oxigênio (ânion superóxido,
peróxido de hidrogênio e hidroxila) podem ser formados após ativação de
várias

células

inflamatórias,

por

exemplo,

mastócitos,

eosinófilos,

macrófagos e neutrófilos. Quando as células das vias aéreas e os tecidos
são expostos ao estresse oxidativo desencadeado pelo contato com
poluentes ambientais, infecções, reações inflamatórias exacerbadas ou
mesmo em situações nas quais os sistemas antioxidantes do organismo
estão diminuídos, ocorre o aumento dos níveis de espécies reativas de
oxigênio (ROS) e espécies reativas de nitrogênio (RNS), que são
responsáveis por vários efeitos deletérios nas vias aéreas, induzindo
diversas condições patológicas (Ricciardolo et al., 2004).
Após exposição ao estresse oxidativo, as células inflamatórias e as
células residentes nas vias aéreas geram superóxido (O2-) por meio da
ativação de NADPH oxidase ou formam altas quantidades de óxido nítrico
por aumento da expressão da iNOS. Assim, na presença de radicais livres
de oxigênio, o NO reage com o superóxido, levando a uma maior produção
de peroxidonitrito (ONOO-) (Pryor; Squadrito, 1995).
O peroxidonitrito é uma molécula altamente citotóxica e que reage
com espécies oxidantes, além de induzir hiperresponsividade nas vias
aéreas em cobaias, inibir a produção do surfactante pulmonar, induzir a
peroxidação lipídica, aumentar a permeabilidade vascular e causar danos às
células epiteliais pulmonares (Voynow; Kummarapurugu, 2011). Além disso,
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem causar danos no ácido
desoxirribonucleico (DNA), lipídios, proteínas e carboidratos, levando ao
aumento das funções celulares e também das reações inflamatórias. A
produção destes radicais por neutrófilos parece estar aumentada em
pacientes asmáticos (Wood et al., 2003).
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O contato de agentes oxidantes com a membrana celular leva a
peroxidação da membrana celular lipídica, que é responsável pela geração
de uma série recentemente descoberta de compostos bioativos, análogos as
prostaglandinas, conhecidas como isoprostanos (Morrow et al., 2006).
Os isoprostanos possuem uma potente atividade biológica e
geralmente mediam certos aspectos da lesão oxidativa. A via de formação
dos isoprostanos fornece um mecanismo para a geração de várias classes
de isoprostanos provenientes do ácido araquidônico, independentes da via
da ciclooxigenase (COX), onde os isômeros F2-isoprostano se destacam por
terem sido a primeira classe de isoprostanos descoberta (Milne et al., 2008).
As classes diferem em relação aos grupos funcionais nos anéis prostanos,
podendo sofrer isomerização e gerar anéis E e D de isoprostanos, os quais
são isômeros às prostaglandinas E2 (PGE2) e prostaglandinas D2 (PGD2),
respectivamente (Famm; Morrow, 2003). Os isoprostanos E2/D2 são
formados competitivamente com F2-isoprostano e estudos têm demonstrado
que o 15-E2t-isoprostano, cujo anel E é análogo ao 15-F2t-isoprostano (8iso-PGF-2a), tem propriedades muito similares ao mesmo e é um ligante
para os receptores tromboxane (Morrow, 2006). Além disso, tem sido notado
que 15-E2t-isoprostano é também um ligante para vários receptores PGE2
(PE). Os isoprostanos E2/D2 não são produtos terminais da via dos
isoprostanos (Milne et al., 2008). Desta forma, esta via tem o potencial de
formar 64 estruturas isômeras, sendo o 8-iso-PGF-2a um dos membros mais
característicos da classe F2-isoprostano (Morrow et al., 2006).
A atividade biológica do 8-iso-PGF-2a tem sido investigada em vários
sistemas demonstrando potente efeito vasoconstritor pré-glomerular em
ratos (Takahashi et al., 1992), efeito vasoconstritor em pulmões isolados de
coelhos (Banerjee et al., 1992) e efeitos tanto de vasoconstrição quanto de
broncoconstrição em pulmões isolados de ratos (Kang et al., 1993).
No pulmão, podemos detectar isoprostanos em células epiteliais, em
macrófagos, no colágeno ao redor das vias aéreas e vasos e também no
músculo liso de vias aéreas e vasos (Talati et al., 2006). Os níveis normais
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de F2-isoprostanos têm sido definidos em humanos saudáveis (Famm;
Morrow, 2003; Milne et al., 2008). Este fato é de relevância por permitir a
avaliação do papel dos efeitos dos oxidantes endógenos nas doenças, além
de determinar o quanto intervenções terapêuticas relacionadas ao estresse
oxidativo podem interferir na evolução fisiopatológica destes agravos.
As evidências de que a inflamação, que é característica da asma,
resulta em aumento do estresse oxidativo nas vias aéreas, vêem se
tornando cada vez maiores (Dworski, 2000). Particularmente, as células
inflamatórias das vias aéreas como macrófagos, eosinófilos e neutrófilos
liberam quantidades aumentadas de espécies reativas de oxigênio (ROS)
em pacientes asmáticos (Calhoun et al., 1992). O aumento das ROS pode
resultar em dano oxidativo direto da célula epitelial e perda celular, além de
favorecer a hiperreatividade brônquica que também é característica da asma
(Cortijo et al., 1999). Muitos estudos em modelos animais sugerem que ROS
podem contribuir com a hiperresponsividade brônquica pelo aumento do
tônus vagal devido ao dano dos receptores β-adrenérgicos sensíveis aos
oxidantes e pela diminuição do clearence mucociliar. Desta forma, aspectos
do sistema de defesa antioxidante, assim como a peroxidação lipídica, são
frequentemente utilizados como marcadores indiretos de estresse oxidativo
na asma, uma vez que a peroxidação lipídica é de particular significância
nesta doença.
Estudos têm demonstrado elevada peroxidação lipídica na asma,
mensurada pelo 8-epi-PGF2a, sendo que a sua concentração está
aumentada em 3-4 vezes em asmáticos persistentes quando comparados
aos indivíduos saudáveis (Wood et al., 2000). O aumento de isoprostanos no
lavado broncoalveolar e na urina após desafio com alérgeno representa uma
evidência de que, na asma induzida por alérgenos, as ROS e a peroxidação
lipídica tem papel fisiopatológico significativo. Além disso, o aumento da
concentração de isoprostanos no lavado broncoalveolar 24 horas após o
desafio alérgeno fornece evidência direta de que os isoprostanos são
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produzidos no tecido das vias aéreas e podem contribuir com os efeitos
físicos observados durante a resposta tardia da asma (Milne et al., 2008).
Tem sido sugerido que os isoprostanos possam atuar como potentes
constritores do músculo liso (Kawikova et al., 1996). Além disso, são
produzidos no tecido das vias aéreas e podem contribuir com os efeitos
físicos observados durante a resposta tardia na asma, existindo relação da
gravidade da doença com a concentração de 8-iso-PGF2a no condensado
de ar exalado (Montuschi et al., 1999).
De fato, alguns estudos sugerem a existência de correlação entre
asma e a hiperresponsividade das vias aéreas (HRVA) (Litonjua et al., 2002;
Rao, 2016). Entretanto, há variabilidade considerável na intensidade da
HRVA nos pacientes com asma, e o nível de HRVA é variável tanto entre os
pacientes,

sendo

que

graus

elevados

de

hiperresponsividade

são

normalmente proporcionais à gravidade da asma subjacente, o que está
associado ao aumento da resistência das vias aéreas e diminuição do fluxo
aéreo (Cockcroft; Davis, 2006; Busse, 2010).
Em modelos humanos o desafio com metacolina é amplamente
utilizado para avaliar e quantificar a HRVA (Cockcroft, 2010). Estudos
relatam que essas alterações mecânicas são resultados de alterações do
músculo liso das vias aéreas que podem envolver a IL-17A (Chang et al.,
2012; Yeganeh et al., 2013; Dragon et al., 2014).
A contração do músculo liso induzida por agonistas é uma das
características da asma, contribuindo para a resistência ao fluxo aéreo. O
tônus da musculatura lisa é primariamente regulado pelo nível de
fosforilação da cadeia leve da miosina (CLM) por mecanismos dependentes
e independentes de cálcio (Ca2+). Um aumento na concentração intracelular
de Ca2+, decorrente da ativação dos canais de cálcio na membrana
plasmática e/ou liberação de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, leva à
formação do complexo Ca2+-calmodulina, resultando na ativação da
miosinoquinase. Esta enzima fosforiza a CLM, resultando em contração da
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musculatura lisa por ligação entre a actina e a miosina (Schaafsma et al.,
2006; Chiba et al., 2010). Como os filamentos de actina e miosina estão
ancorados ao citoesqueleto e membrana plasmática por estruturas
conhecidas como corpos densos e placas densas, o miócito se contrai
(Chiba et al., 2010) (Figura 7).

Fonte: Modificado de Hilgers e Weeb, 2005.

Figura 7 Vias de sinalização molecular envolvidas na contração das
células musculares lisas induzidas por agonista. A resposta contrátil é
iniciada por um rápido e transiente aumento da concentração de cálcio
intracelular seguida pela interação cálcio calmodulina para estimular a
fosforilação da cadeia leve de miosina.

A extensão da contração é determinada pelo equilíbrio da atividade
entre a miosinoquinase e a miosinofosfatase (Schaafsma et al., 2006). Esta
sequência de eventos prediz que o tônus da musculatura lisa deveria ser
proporcional à concentração de Ca2+ citosólico. Entretanto, na presença de
uma concentração fixa de Ca2+, agonistas broncoconstritores também
podem elevar a fosforilação da CLM. Além disso, a inibição da
miosinofosfatase, que efetivamente aumenta a fosforilação da CLM, pode
ocorrer com uma concentração fixa de cálcio citoplasmático. Ou seja, às
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vezes o nível de Ca2+ nem sempre corresponde ao grau de fosforilação da
cadeia leve da miosina e de contração do músculo liso, sendo que o nível de
contração é maior do que seria esperado para um dado nível de Ca2+.
Os mecanismos independentes de Ca2+ para a fosforilação da CLM e
contração do músculo liso são conhecidos como sensibilização do Ca 2+
(Sylvester,

2004)

(Figura

8).

Os

mecanismos

responsáveis

pela

sensibilização do Ca2+ ainda não foram completamente elucidados, mas
sabe-se que uma das principais vias envolvidas neste processo é a via
RhoA/Rho quinase (Schaafsma et al., 2006; Chiba et al., 2010).

Fonte: Modificado de (Hilgers; Weeb, 2005).

Figura 8 Mecanismo de sensibilização ao cálcio e contração no
músculo liso. A contração no músculo liso também pode ser controlada por
um mecanismo independente de cálcio envolvendo ligação a um receptor
acoplado a proteína G. Quando agonistas se ligam ao receptor pela parte
externa da membrana do músculo liso, a Rho-GTP é ativada pelo fator de
troca do nucleotídeo Rhoguanina.
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A subfamília Rho é uma proteína constituinte da superfamília Ras de
GTPases monoméricas. Estas proteínas variam entre um estado GDP
inativo e um estado GTP ativo. Para se tornar ativada, a Rho interage com
alguns efetores, tais como a Rho quinase. A Rho quinase, um dos efetores
melhor caracterizados da Rho, existe em duas isoformas: ROK (também
chamada ROCK2) e p160 ROCK (também chamada ROCKβ ou ROCK 1). A
Rho quinase pode ser ativada pela Rho e pelo ácido araquidônico, em
resposta a vários agonistas (Wettschureck; Offermanns, 2002).
A atividade da Rho é regulada por três grupos de proteínas: proteínas
ativadoras de GTPase (GAPs), que facilitam a inativação da forma GTP ativa
pelo aumento da atividade intrínseca da GTPase na Rho; inibidores de
dissociação de GTPase (GDIs), que inibem algumas GTPases da família
Rho por ligação a membranas e previnem a dissociação e portanto a
ativação de nucleotídeos; e fatores de troca guanina nucleotídeo específico
para Rho (Rho GEFs), que facilitam a ativação da Rho por promover a
dissociação de GDP e subsequentemente ligação de GTP, As Rho GEFs
são consideradas os principais reguladores da atividade da Rho. A atividade
da Rho também pode ser regulada por numerosos receptores de proteína G
(Fernandes et al., 2007).
A Rho quinase ativada interfere com o equilíbrio entre as atividades
da miosinoquinase e a miosinofosfatase, fosforilando e consequentemente
inativando a subunidade de ligação da miosinofosfatase (Schaafsma et al.,
2006). Como a miosinofosfatase remove fosfato da CLM fosforilada para
induzir o relaxamento muscular (Chiba et al., 2010), a inibição de sua
atividade pela Rho quinase promove o estado fosforilado da CLM e contribui
para um aumentado nível de contração (Schaafsma et al., 2004; Chiba et al.,
2010; Possa et al., 2012; Righetti et al., 2014).
A citocina IL-17 também estar envolvida na hiperresponsividade
(AHR) pulmonar por afetar diretamente as células epiteliais das vias
respiratórias, fibroblastos e células do músculo liso (Agache et al., 2010,
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Kudo et al., 2012), Kudo et al. (2012) relataram em um estudo com
camundongos e em humanos que a IL-17 pode afetar diretamente o músculo
liso das vias aéreas por uma atenuação da resposta contrátil, e com isso o
surgimento da AHR. De fato, a citocina IL-17 vem sendo, há muito tempo,
identificada

como

um

dos

principais

agentes

causadores

da

hiperresponsividade das vias respiratórias.

1.5 SISTEMA COLINÉRGICO ANTI-INFLAMATÓRIO

A magnitude da resposta inflamatória é controlada e autorregulada
por uma série de mecanismos, dentre eles as interações do sistema nervoso
central e imune que são fundamentais para a modulação da resposta imune
inata frente ao processo inflamatório (Gallowitsch-Puerta; Pavlov, 2007).
O papel do SNS na modulação dos processos inflamatórios já é bem
definido e tem funções pró ou antiinflamatórias, dependendo de fatores
como a concentração de neurotransmissores, a afinidade do receptor, tempo
de atividade do SNS em relação ao curso da inflamação e outros (Straub et
al., 2006).
De modo contrário ao papel bem definido do SNS na doença, o
controle parassimpático da inflamação, só foi descrito em 2000 por
(Borovikova et al., 2000), que descreve o arco reflexo da inflamação como
responsável por transmitir informações sobre o estado imunológico da
periferia para o sistema nervoso central com a finalidade de regular a
inflamação, evidenciando a comunicação bidirecional entre o sistema
nervoso central e imunitário.
O arco reflexo da inflamação consiste em uma via neural aferente
sensorial que detecta os produtos moleculares da lesão, infecção e
inflamação, e um arco neural motor eferente que transmite os sinais para
modular as respostas imunes. Especificamente ao arco eferente do reflexo
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inflamatório é o que denominamos de via colinérgica anti-inflamatória, um
mecanismo neural composto pelo nervo vago parassimpático e seu principal
neurotransmissor a acetilcolina (ACh) (Hasko; Szabo, 1998, Straub et al.,
2006).
Quimicamente a ACh é um éster de ácido acético e colina, cuja
simplicidade estrutural subestima a complexidade das ações que exerce
(Richardson, 1979). A acetilcolina é sintetizada no citoplasma do terminal
pré-sináptico de neurônios colinérgicos a partir da colina e da acetilcoenzima. A (acetil-CoA) derivada do metabolismo mitocondrial, sendo que
essa reação é catalisada pela enzima colina acetiltransferase (ChAT)
(Ribeiro et al., 2006).
O suprimento de colina é provido pelo transportador de colina de alta
afinidade (CHT1), responsável pela recaptação da colina para o terminal présináptico, sendo este um importante requisito para a manutenção da síntese
de acetilcolina (Ribeiro et al., 2006). Um suprimento constante e suficiente
de colina nas terminações nervosas colinérgicas pode manter altos níveis de
síntese e liberação de acetilcolina por um tempo prolongado (Prado et al.,
2002, Ribeiro et al., 2006).
Dado o seu caráter catiônico, a ACh não se difunde de forma efetiva
pelas membranas celulares, portanto se faz necessário um mecanismo de
transporte para que essa molécula seja liberada para a fenda sináptica
(Prado et al., 2013). Dessa forma, após a síntese, a acetilcolina é
armazenada dentro de vesículas sinápticas através do transportador
vesicular de acetilcolina (VAChT).
O VAChT é uma glicoproteína de vesículas sinápticas que apresenta
12 domínios transmembrana e possui homologia com os transportadores
vesiculares de monoaminas (VMATs) (Alfonso e cols., 1993) (Figura 9).
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Fonte: Modificado de Roghani e cols., 1994.

Figura 9 Topologia e a sequência de aminoácidos do transportador
vesicular de acetilcolina de rato. A proteína do VAChT contém doze
domínios transmembranas (IXII) sendo a porção amino e carboxi-terminal
voltada para o citoplasma dos neurônios. Em vermelho estão destacados os
aminoácidos conservados entre os transportadores vesiculares, em azul são
apresentados os resíduos exclusivos da proteína do VAChT. Os resíduos
destacados em preto indicam os resíduos de ácido aspártico que são
comuns a todos os transportadores vesiculares. Entre os domínios
transmembranas I e II, observa-se o sítio de fosforilação
A ACh é liberada pelo SNA nas fibras pré e pós-ganglionares do
sistema nervoso colinérgico (Richardson, 1979). Assim, a acetilcolina que foi
liberada via exocitose de vesículas, após um curto intervalo de tempo, é
rapidamente hidrolisada pela enzima acetilcolinesterase (AChE) (Prado et
al., 2013). Essa hidrólise promoverá a dissociação da colina do acetato,
sendo a colina recaptada para o terminal présináptico por meio de transporte
ativo, para ser utilizada na síntese de novas moléculas de acetilcolina. Ao
ser liberada a ACh interage com duas classes principais de receptores de
acetilcolina (AChR): Receptores nicotínico de acetilcolina (nAChRs) e os
receptores muscarínicos de acetilcolina (mAChRs) (Prado et al., 2013). É
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importante ressaltar que as funções da ACh serão determinadas
dependendo da interação com o seu respectivo receptor (Figura 10).

Fonte: The American Psychiatric Publishing – Textbook of Psychopharmacology, fourth
edition, Edited by Alan F. Schatzberg and Charles B. Nemeroff, 2009.

Figura 10 Síntese, armazenamento e liberação de acetilcolina. A
acetilcolina é sintetizada no citoplasma do terminal nervoso, através da
colina e da Acetil-CoA, este derivado do metabolismo mitocondrial. A reação
de síntese da acetilcolina é promovida pela enzima Colina Acetiltransferase
(ChAT). Após sua formação, a ACh é transportada para dentro de vesículas
sinápticas através do Transportador Vesicular de Acetilcolina (VAChT). Após
a despolarização do terminal nervoso e consequente liberação e exocitose
de ACh, este neurotransmissor se ligará a receptores específicos na
membrana pós-sináptica, desencadeando por exemplo, a contração
muscular esquelética. Após sua ação, a ACh é degradada pela
acetilcolinesterase (AChE) em acetato e colina. A colina por sua vez é
recaptada para o interior do terminal nervoso através de seu transportador
de colina de alta afinidade (CHT) sendo reutilizada na síntese de novas
moléculas de ACh
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Dados na literatura enfatizam a importância do papel proinflamatório
da acetilcolina na mediação da quimiotaxia celular (Rosas-Ballina et al.,
2011; Kistemaker et al., 2012; Gori et al., 2017) e a inibição da produção de
citocinas, o que ajuda a interferir no estado contínuo de inflamação
(Arvidsson et al., 1997). O armazenamento de ACh em vesículas sinápticas
está fortemente relacionado à atividade do transportador de acetilcolina
vesicular (VAChT). No entanto, ainda não está claro se a inflamação
pulmonar é regulada pelos níveis de VAChT (Prado et al., 2013). Neste
contexto, Pinheiro et al. (2015) mostraram que o VAChT é essencial para
manter a homeostase pulmonar e regula as vias NF-KB e JAK-STAT nos
pulmões.

1.6 FATOR DE TRANSCRIÇÃO NF-KB

Descoberto em 1986, o NF-kB é um fator nuclear (NF) que,uma vez
ativado por agentes como lipopolissacarídeos, que possui a capacidade de
ligar-se a uma sequência de 10 pares de bases na região promotora do gene
que codifica a cadeia leve k das moléculas de anticorpo das células B (kB)
(Chen et al., 1999).
O NF-kB é um heterodímero constituído de duas subunidades: p65
(também chamada RelA) e p50 (Chen et al., 1999). O termo NFkB designa a
combinação p50/RelA. Além dessas, outras subunidades foram descritas,
tais como a c-Rel, RelB, e p52, sendo provável que diferentes tipos de
combinações sejam capazes de ativar diferentes genes ou ainda bloquear a
transcrição do p50/RelA. As subunidades p50 e p52, sintetizadas como
moléculas precursoras inativas, p105 e p100, respectivamente, formam
homodímeros inibitórios da transcrição, pois ligam-se a regiões promotoras
sem exercer atividade, bloqueando a interação desses genes com o dímero
ativo p50/RelA (Ghosh et al., 1998).
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No entanto, a família do NF-κB consiste de cinco subunidades,
caracterizada por conter uma porção N – terminal bem conservada com
cerca de 300 aminoácidos (RHD – Rel homology domain), a qual se
subdivide em uma região que se liga ao DNA e outra denominada de
domínio de dimerização, Nesta última encontra-se um sinal de localização
nuclear (NLS). A região C-terminal se difere entre cada subunidade, sendo
que p65, c-Rel e RelB contém um domínio de transativação (TAD),
necessária para iniciar a atividade transcricional (O`Neil, 1997).
O fator de transcrição NF-kB é conservado na evolução e com ação
descrita em diversas células que compõem os organismos complexos,
apresentando uma gama de ação superior a todos os fatores de transcrição
até então caracterizados (Xiao, 2004).
variados

estímulos

que

o

ativam,

Essa superioridade deve-se aos
tais

como:

neurotransmissores,

neurotrofinas, proteínas neurotóxicas, citocinas, glicocorticóides, ésteres de
forbol, peptídeo natriurético atrial, ceramidas, vírus e bactérias, óxido nítrico
sintase induzida e a ciclooxigenase tipo 2 (O`Neil, 1997).
Independente do estímulo, parece haver participação de espécies
reativas de oxigênio (estresse oxidativo) e o aumento de cálcio intracelular
para a ativação do NF-kB. Quando não estimulado, o fator NF-kB encontrase no citoplasma ligado a uma proteína inibitória: o IkB. Esse complexo
impede a translocação do NF-kB para o núcleo. Assim, a fosforilação e a
degradação do IkB (Figura 11) são necessárias para que ocorra a
translocação (Tripathi; Aggarwal, 2006).
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Fonte: Modificado de Xiao, 2004

Figura 11 Esquema representativo demonstrando a translocação do
NF-kB para o núcleo

1.7 MODELO

EXPERIMENTAL

DE

INFLAMAÇÃO

CRÔNICA

PULMONAR E DE EXARCEBAÇÃO PELO LPS

Os modelos experimentais contribuem com importantes informações a
respeito da fisiopatologia da asma e permitem a elaboração de novas
estratégias terapêuticas. A abordagem geral envolve a sensibilização de
camundongos por injeção intraperitoneal de alérgeno (sensibilização ativa e
sistêmica) ou exposição local, normalmente em combinação com um
material adjuvante como o Hidróxido de Alumínio – Alumen (Al[OH]3). Nestes
modelos, há uma resposta inflamatória eosinofílica característica que é
dependente do envolvimento de citocinas de perfil Th2 (Prado et al., 2006;
Angeli et al., 2008; Arantes-Costa et al., 2008; Possa et al., 2012; Toledo et
al., 2013; Righetti et al., 2014).
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Após subsequente desafio local (pulmonar) com alérgeno, estes
camundongos sensibilizados são estudados para o fenótipo asmático, sendo
que apresentam hiperresponsividade das vias aéreas; elevação de
imunoglobulina (Ig) sérica, especialmente IgE e IgG; remodelamento,
incluindo espessamento da membrana basal, mudanças epiteliais, fibrose
subepitelial, aumento de massa muscular lisa, deposição de colágeno; e
mudanças vasculares, (Törmänen et al., 2005; Arantes-Costa et al., 2008).
A segunda etapa do nosso estudo foi padronizar um modelo de asma
exarcebado, Para tanto, utilizamos o LPS.
O LPS é um glicolipídeo presente na membrana externa de bactérias
gram-negativas que é composto por uma bicamada lipídica (lipídio A) e uma
cadeia de dissacarídeo (Lowe et al., 2015). Uma das principais fontes do
LPS é a partir da bactéria Escherichia coli e é utilizado de forma ampla em
trabalhos de pesquisa visando entender seus efeitos e os processos
inflamatórios que gera, principalmente em estudos imunológicos (Kumari et
al., 2015; Venancio et al., 2016).
O mecanismo de ação do LPS inicia-se quando existe no contato com
o organismo. Ocorre então uma série de respostas no organismo infectado,
sendo que a endotoxina pode ativar células como os monócitos, neutrófilos,
plaquetas sanguíneas e células endoteliais, mas sem dúvida, os macrófagos
são as principais estruturas onde o mecanismo de ação do LPS é iniciado
(Saluk-juszczak; Wachowicz, 2005; Petroni et al., 2015). O LPS liga-se
inicialmente às proteínas ligantes do hospedeiro, os LBPs (lipopolisacharyde
binding protein), formando um complexo chamado de LPS-LBP, que por sua
vez entra em contato com o receptor CD14 dos macrófagos, iniciando a
ativação celular (Amiyake, 2003). A partir desta etapa passam a atuar os
receptores TLR4 que, com auxílio de outras estruturas como as proteínas
MD-2, iniciam a geração do sinal transmembrana. No interior do macrófago
ocorrem reações em cascata incluindo a atuação de MyD88, IRAK, TRAF6,
TAK-1, quinase IkB, AP-1 até a ativação da NF-Kb, que ativa a síntese de
citocinas pró- inflamatórias (Figura 12) (Saluk-juszczak; Wachowicz, 2005).
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Ainda, o LPS age por ativar e liberar citocinas pró- inflamatórias dentre
elas estão o TNF-alfa (ou fator de necrose tumoral alfa), IL-1 (Interleucina 1)
e IL-6 (Interleucina 6) (Belvisi, 2004).

Fonte: Gosh and Hayden, 2008.

Figura 12 Esquema representativo demonstrando a via clássica da
ativação dos receptores por LPS e a ativação da translocação nuclear do
NFKB e de outros fatores de transcrição

Estudos demonstram que doses elevadas de LPS provocam lesão
pulmonar aguda (Fodor et al., 2015; Abdelmageed et al., 2016). Fodor et al.
(2015), utilizando diferentes doses de LPS (3, 5, 10 mg/kg) demonstraram
que a gravidade da lesão pulmonar aguda é dose-dependente. Este modelo
consiste em duas fases distintas: indução de inflamação alérgica crônica das
vias aéreas por exposição à ovalbumina e exacerbação induzida por
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instilação intratraqueal baixa dose de LPS (Starkhammar et al., 2012). Havia
preocupação na escolha da dose de LPS, para evitar uma lesão pulmonar
aguda, utilizaram-se doses baixas de LPS (0,01 mg/ml), uma vez que
estudos anteriores demonstraram que a lesão pulmonar aguda ocorre com
doses de LPS 50 a 100 vezes maiores (Fodor et al., 2015; Abdelmageed et
al., 2016). A intenção de instilação de dose baixa de LPS foi simular a
ocorrência de uma infecção como causa de uma exarcebação asmática.

1.8 JUSTIFICATIVA

Os dados anteriormente abordados mostram a relevância de se buscar
e avaliar novas opções terapêuticas que possam contribuir para o maior
controle dos asmáticos graves, particularmente das exarcebações por
infecção. Estudos prévios envolvendo anticorpos anti-IL17 demonstraram a
influência potencialmente benéfica destas drogas em alguns aspectos da
fisiopatogenia de doenças pulmonares inflamatórias agudas e crônicas.
Contudo, nota-se que a influência da IL-17 sobre aspectos como estresse
oxidativo e modulação de citocinas inflamatórias ainda não foram estudados
em modelos experimentais de inflamação pulmonar alérgica crônica e de
exarcebação pelo LPS em dose baixa na tentativa de se aproximar a um
modelo de asma associado a exacerbação infecciosa.
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2 OBJETIVOS

Neste modelo experimental, o nosso objetivo foi avaliar os efeitos do
tratamento com anticorpo neutralizador anti-IL-17 em camundongos com
inflamação pulmonar alérgica crônica e exacerbados por LPS, caracterizando
os seguintes parâmetros:
A. Hiperresponsividade à metacolina;
B. Expressão celular de Rho quinase 1 e 2;
C. Recrutamento eosinofílico, células dendríticas, linfócitos CD4+ e
CD8+;
D. Expressão celular de citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa e IL-6),
anti-inflamatórias (IL-10) e linfocinas (IL-2, IL-4, IL-5, Il-13 e IL-17);
quimiocinas TARC e eotaxina;
E. Elementos da matriz extracelular: fração de volume de fibras
colágenas (tipo I e III), actina, decorina, biglicano, lumicam,
fibronectina, (TLR3) e expressão celular de MMP-9, MMP-12 e TIMP1 e TGF-beta;
F. Resposta das vias NO-arginase e de estresse oxidativo: células
positivas para iNOS, arginase 1, NO exalado e fração de volume
isoprostano PGF-2;
G. Expressão celular de NFkapaB; e
H. Expressão gênica de VAChT e IL-17 e arginase 1 por RT PCR.
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3 MÉTODOS

Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (Processo nº 109/13).
Foram utilizados 72 camundongos machos BALB/c provenientes do
Biotério da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, visto que
o protocolo foi repetido duas vezes para permitir a realização de todas as
análises. Todos os animais receberam cuidados de acordo com o ―Guia de
Cuidados e Uso de Animais de Laboratório‖, publicado pelo National Institute
of Health (NIH publication 85-23, revisado em 1985). Em média, o peso
corporal dos animais foi de aproximadamente 20-25g no início do protocolo
de sensibilização. Não houve perda de animais durante o protocolo
experimental.

3.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS

Modelo de inflamação pulmonar alégica crônica:
1) Grupo SAL: Inalações com soro fisiológico (SF) estéril (n=6);
2) Grupo OVA: Inalações com solução de ovoalbumina (OVA) (n=6);
3) Grupo SAL + anti-IL17: Inalações com soro fisiológico e tratamento
com anticorpo monoclonal anti-IL-17 (n=6);
4) Grupo OVA + anti-IL17: Inalações com solução de OVA e tratamento
com anticorpo monoclonal anti-IL-17 (n=6);

Modelo de inflamação pulmonar alégica crônica exarcebada pelo LPS:
5) Grupo OVA + LPS: Inalações com solução de ovoalbumina e
instilação de LPS (n=6);
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6) Grupo OVA + LPS + anti-IL17: Inalações com solução de
ovoalbumina, instilação de LPS e tratamento com anticorpo
monoclonal anti-IL-17 (n=6).

3.2 PROTOCOLO DE SENSIBILIZAÇÃO COM OVOALBUMINA

O protocolo de sensibilização e indução da inflamação pulmonar por
ovoalbumina teve duração de 29 dias. Os camundongos receberam solução
de 50 mg de ovoalbumina (Sigma - Aldrich) e 6 mg de Hidróxido de Alumínio
– Alumen (Pepsamar, Sanofi-Synthelabo S,A,, Rio de Janeiro, Brasil) em um
volume total de 0,2 ml por via intraperitoneal (i,p,) nos dias 1 e 14. Nos dias
22, 24, 26 e 28 os animais foram colocados em uma caixa de exposição de
acrílico (30 x 15 x 20 cm) acoplada a um nebulizador ultrassônico (US –
1000, ICEL, São Paulo, Brasil) e submetidos à inalação de aerossol de OVA
diluída em NaCl 0,9% (soro fisiológico) na concentração de 10 mg/ml (1%).
O tempo em que os animais ficaram em contato com o aerossol foi de 30
minutos. Ao mesmo tempo, o Grupo Controle recebeu solução salina (NaCl
0,9%) e hidróxido de alumínio (Alumen) (6 mg) por via intraperitoneal (i,p,) e
nos dias 22, 24, 26 e 28 foram expostos ao aerossol de solução salina 0,9%
por 30 minutos. Os estudos de mecânica respiratória e histopatológicos
foram realizados vinte e quatro horas (24 horas) após o último desafio
antigênico, ou seja, no dia 29 para os animais que receberam a última
sensibilização no dia 28 (Arantes-Costa et al., 2008) (Figura 13).

3.3 TRATAMENTO COM ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-IL17

O anticorpo neutralizante anti-IL17 (R e D Systems, Abingdon, Reino
Unido) foi administrado por via intraperitoneal 1 hora antes de cada
administração de aerossol nos dias 22, 24, 26 e 28 do protocolo
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experimental de asma e 1 hora antes da administração de LPS a uma dose
de 7,5 μg / aplicação (Barlow et al., 2012) (Figura 13).

3.4 MODELO

MURINO

DE

SENSIBILIZAÇÃO

A

OVALBUMINA

EXACERBADO PELO LPS

A instilação de LPS foi realizada vinte e quatro horas após o último
desafio de antígeno no dia 29, A administração de LPS foi baseada no
protocolo de Starkhammar et al. (2012), que demonstrou que a dose baixa
utilizada foi capaz de induzir aumento no número de neutrófilos e
hiperrresponsividade brônquica. O tratamento foi realizado com 20 μl de
PBS + 0,1 mg/ml de Escherichia coli 0127: B8 (Sigma-Aldrich, St, Louis, MO,
EUA) (Figura 13).

Figura 13 Protocolo de sensibilização com ovoalbumina, tratamento
com anticorpo monoclonal anti-IL17 e modelo murino de sensibilização a
ovalbumina exacerbado pelo LPS.
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3.5 MEDIDA DO ÓXIDO NÍTRICO EXALADO (NO EXALADO)

Após 24 horas de instilação intratraqueal com LPS ou solução salina,
os animais foram profundamente anestesiados com injeção intraperitoneal
de pentobarbital de sódio (70 mg/kg), traqueostomizados e, em seguida,
conectados a um ventilador para pequenos animais (Harvard Apparatus,
South Natick, MA, EUA) a 60 respirações/min com um volume corrente de
10 mL / kg. Um balão Mylar foi utilizado na válvula expiratória do ventilador
para coletar os níveis de NO exalado por dez minutos. Ao mesmo tempo,
para evitar a contaminação ambiental, um filtro NO estava ligado à válvula
inspiratória do ventilador. Por meio da quimioluminiscência e utilizando um
analisador (calibrado com gás de NO de boa resposta a 47 partículas por
bilhão (ppb) (NOA 280; Sievers Instruments Inc, Boulder, CO, EUA), as
concentrações de NO exalado foram analisadas (Prado et al., 2012).

3.6 AVALIAÇÃO DA MECÂNICA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO

Uma vez que o NO exalado foi coletado, a avaliação da
hiperresponsividade à metacolina foi iniciada usando o software LABDAT
(RHT-InfoData, Montreal, Quebec, Canadá). Para medir a pressão traqueal
(Ptr), utilizou-se o transdutor de pressão diferencial 142PC05D (Honeywell,
Freeport, IL), enquanto o fluxo (V') foi medido por um pneumotacografo
(Fleisch-4,0, OEM Medical, Richmond, VA, EUA); ambos estavam
conectados à cânula traqueal. Para uma definição precisa das alterações do
volume pulmonar (V), um sistema eletrônico foi usado para integrar o circuito
de fluxo. Utilizamos computadores para armazenar e coletar traços de Ptr, V'
e V (Figura 14). Estes valores foram utilizados para calcular a resistência
(Rrs) e elastância (Ers) basais e máximos do sistema respiratório após a
administração de aerossol de metacolina (3, 30 e 300 mg/ml, por 1 minuto).
A seguinte equação foi aplicada: Ptr (t) = Ers × V (t) + Rrs × V', (t), onde t é o
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tempo (Possa et al., 2012; Prado et al., 2006). Após a avaliação da
mecânica do sistema respiratório, os animais foram eutanásicos pela
exsanguinação da aorta abdominal. Posteriormente, os pulmões foram
removidos para os estudos posteriores.

Figura 14 Esquema demonstrando realização da mecânica do sistema
respiratório: Os animais foram colocados em um pletismógrafo de acrílico e
conectados a um ventilador mecânico (120 ciclos por minuto, 10 mL/Kg), um
sistema de inalação conectado ao ventilador liberava doses de metacolina
(3, 30, 300mg/mL, por 1 minuto cada). Os sinais de pressão traqueal e o
volume pulmonar foram adquiridos através de transdutores diferenciais de
pressão, convertidos por placa analógica digital. Através da equação do
movimento onde: Fr – frequência respiratória, VC – volume corrente, (t) –
tempo, Ptr – pressão traqueal, Rrs – resistência do sistema respiratório, Ers
– elastância do sistema respiratório, V’ – fluxo de ar e V – volume do
pulmão, foram obtidos os valores de Ers e Rrs
3.7 HISTOLOGIA E MORFOMETRIA DAS VIAS AÉREAS

Para a padronização da análise imunohistoquímica, as secções foram
desparafinadas e reidratadas e depois tratadas com Proteinase K a 37 °C
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(20 minutos), seguidas de 20 min à temperatura ambiente e lavadas com
NaCl tamponado com fosfato a 0,9% (PBS). O bloqueio das peroxidases
endógenas foi realizado por incubação com 3% de peróxido de hidrogênio
(H2O2) 10 V (3 x 10 min) e as seções foram incubadas durante a noite com
os anticorpos indicados (Figura 1). Após 24 horas, como lâminas foram
lavadas em PBS e incubadas com um anticorpo secundário usando ABCKit
por Vectastain (Vector Elite-PK-6105 anti-cabra), PK-6101 (anti-coelho) e
PK-6102 (anti-camundongo). Para uma vista de célula positiva, tais lâminas
foram lavadas em PBS e como proteínas usando o cromossomo 3,3'diaminobenzidina (DAB) (Sigma Chemical Co, St, Louis, MO, EUA). As
secções de tecido pulmonar foram contrastadas com uma Hematoxilina de
Harris (Merck, Darmstadt, Alemanha) e montadas usando um microscópio
Entellan (Merck) (Possa et al., 2012).
Para uma avaliação morfométrica, obtivemos a densidade celular de
células positivas para lifócitos CD4 +, CD8 +, células dendríticas, TNF-α, IL2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 e IL-17, células T reguladoras FOXP3,
CCL17TARC, iNOS, p-65-NFkB, TGF-β, MMP-9, MMP-12, TIMP-1, ROCK 1
e ROCK2 nas paredes das vias aéreas. A técnica de contagem de pontos
(Weibel, 2010) (Figura 15) foi utilizada com um retículo de 100 pontos e 50
retas acoplados diretamente à ocular do microscópio. A análise foi realizada
acoplando o retículo em 4 campos de parede da via aérea de 3-5 vias
aéreas por animal. Os pontos coincidentes com células positivas foram
divididos pelo número total de pontos da parede da via aérea. A área total do
retículo é de 104μm2. As análises foram realizadas com ampliação x1000, Os
resultados são expressos como células positivas/104μm2, e as medidas
foram realizadas em condições cegas (Leick-Maldonado et al., 2004).
A análise da densidade óptica foi utilizada para determinar o conteúdo
de fibras de colágeno e seus subtipos I e III, actina, decorina, lumican,
biglicano e fibronectina, bem como de isoprostano PGF2α. As imagens
foram capturadas por um Sistema de Análise de Imagem composto por um
microscópio Zeiss Axioplan, com uma câmera de vídeo acoplada, que envia
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as imagens por um scanner de imagem para um computador. Através do
software (Optimas v, 4,10), as imagens foram adquiridas e processadas.
Para uma quantificação descrita acima, um polarizador foi acoplado ao
microscópio. Cinco vias aéreas foram avaliadas em uma ampliação de
1000x para cada animal, e áreas positivas de fibras de colágeno e seus
subtipos I, III e V, actina, decorina, lumican, biglican, fibronectina e
isoprostano PGF2α foram expressos como uma porcentagem da área total
da parede da via aérea. As lâminas foram codificados e o pesquisador
realizou a análise em condições cegas (Weibel, 1963).

Figura 15 Fotomicrografia exemplificando o posicionamento do retículo
na via aérea, para realização da técnica de contagem de pontos

3.8 EXTRAÇÃO

DE

RNA,

TRANSCRIÇÃO

REVERSA

E

PCR

QUANTITATIVA EM TEMPO REAL (RT-PCR)

No final da avaliação mecânica, um pulmão foi removido. O RNA
pulmonar total foi extraído com TRIzol (Invitrogen Life Technologies,
Carlsbad, CA), analisado para os índices de absorção de 260/280 e 260/230
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nm e transcrito reverso para cDNA usando o kit cDNA SuperScript III
(Invitrogen Life Technologies). A expressão de genes foi avaliada por RT em
tempo real usando um gene de rotor (Qiagen, Roermond, Holanda) e SYBR
Green como um corante fluorescente (Qiagen) com GAPDH como um gene
de controle. As condições de reacção foram as seguintes: 95 °C durante 5
minutos, depois 40 ciclos de 95 °C durante 5 segundos e 60 °C durante 10
segundos. Os iniciadores usados e as temperaturas de recozimento são
apresentados:

Arginase-1

(ARG-1),

sentido

GCACTCATGGAAGTACACGAGGACCCAACCCAGTGATCTTGACTGA-

(5'-3'),

(5'-3')

antisentido;

Transportador

vesicular de acetilcolina (VAChT), sentido: CCCTTTTGATGGCTGTG- (5'-3');
GGGCTAGGGTACTCATTAGA
TGAAGGTCAACCTCAAAGTCT-

anti-sentido
(5'-3');

e

sentido

IL17:

GAGGGATATCTAGGGTCTTCA

antisentido - (5'-3 '(60 °C; NM_10167164). Os dados foram obtidos como
valores de Ct (Ct = número de ciclo em que as parcelas de PCR logarítmicas
cruzam uma linha de limiar calculada) e utilizadas para determinar os valores
de ΔCt. Os dados foram expressos como unidades arbitrárias usando a
seguinte transformação [expressão = 1000x (2-ΔCt) unidades arbitrárias
(AU)] (ΔCt = (Ct do gene alvo) (Pinheiro et al., 2015).

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O tratamento estatístico foi realizado utilizando o programa SigmaPlot
(Jandel Scientific, San Rafael, CA). Para os resultados que tiveram
distribuição paramétrica, foi utilizado nas comparações múltiplas o teste de
Holm-Sidak, sendo estes resultados expressos na forma de média e erro
padrão e o gráfico na forma de barras. As diferenças foram consideradas
estatisticamente significativas quando p<0,05.
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4 RESULTADOS

4.1 CURVA DOSE RESPOSTAS MÁXIMAS À METACOLINA

Os gráficos na Figura 16 mostram a percentágens de respostas
máximas da Rrs (a) e Ers (b) após o desafio da metacolina nos seis grupos.
Houve um aumento da %Rrs no grupo OVA comparado aos grupos
controles (p<0,05). Houve uma redução da %Rrs e da %Ers no grupo OVAantiIL17 quando comparados ao grupo OVA e OVA-LPS (p<0,05). Houve um
aumento da %Ers no grupo OVA-LPS comparado ao grupo OVA. No grupo
OVA-LPS o tratamento com anti-IL17 (grupo OVA-LPS-antiIL17) atenuou a
%Ers em comparação com os grupos OVA-LPS e OVA (p<0,05).

TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Resultados

58

120

a

Rrs - % aumento

100

80

*

*

60

#

**

40

20

0

L
SA

O

VA

iI
nt

7
L1

a

LSA

O

-a
VA

iI
nt

7
L1
O

-L
VA

PS

iI
nt

7
L1

a
S-

O

P
-L
VA

120

b

#

Ers - % aumento

100

*

80

*
60
#

**

40

**

20

0
L
SA

O

7

VA
L
SA

iI
nt
-a

L1

iI
nt

O

-a
VA

7
L1
O

-L
VA

7

PS

O

iI
nt

P
-L
VA

L1

a
S-

Figura 16 Média ± SE de % aumento da Rrs (a) e Ers (b) após o
desafio da metacolina para todos os grupos experimentais. *p<0,05, em
comparação com os grupos SAL e SAL-antiIL17; **p<0,05, em comparação
com os grupos OVA e OVA-LPS; #p<0,05 em comparação com o grupo
OVA
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4.2 ÓXIDO NÍTRICO EXALADO (NO EXALADO)

A Figura 17 mostra a concentração de NO exalado nos seis grupos.
Nos grupo OVA houve um aumento no NO exalado em comparação com os
grupos de controle SAL e SAL-antiIL17 (p<0,05). Houve uma redução no NO
exalado nos grupos OVA-antiIL17 quando comparados ao grupo OVA e
OVA-LPS (p<0,05). No grupo OVA-LPS, o tratamento com anti-IL17 (grupo
OVA-LPS-antiIL17) atenuou NO exalado em comparação com os grupos
OVA-LPS (p<0,05).
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Figura 17 Média ± SE de óxido nítrico exalado para todos os grupos
experimentais. *p<0,05, em comparação com os grupos SAL e SAL-antiIL17;
**p<0,05, em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS; #p<0,05 em
comparação com o grupo OVA.
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4.3 LINFÓCITOS CD4+, CD8+, CÉLULAS DENDRITICAS E CÉLULAS
REGULADORAS T FOXP3

A Figura 18 mostra a expressão de células CD4+ e CD8+, dendríticas
e T reguladoras FOXP3 nas paredes das vias aéreas. Nos animais do grupo
OVA houve um aumento no número de células T CD4+, CD8+, dendríticas e
T reguladoras FOXP3 em comparação com os grupos de controle SAL e
SAL-antiIL17 (p<0,05). Houve uma redução nos grupos OVA-antiIL17
quando comparados ao grupo OVA e OVA-LPS (p<0,05). No OVA-LPS, o
tratamento com antiIL17 (grupo OVA-LPS-antiIL17) atenuou a expressão de
células CD8+ e T reguladoras FOXP3 em comparação com os grupos OVALPS e OVA (p<0,05).
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Figura 18d

Figura 18 Média ± SE de células CD4 + e CD8 +, células dendríticas e
células T reguladoras FOXP3 para todos os grupos experimentais. *p<0,05,
em comparação com os grupos SAL e SAL-antiIL17; **p<0,05, em
comparação com os grupos OVA e OVA-LPS; #p<0,05 em comparação com
o grupo OVA.
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4.4 EXPRESSÃO GÊNICA DE VAChT/ mRNA

A Figura 19 mostra os níveis de mRNA de VAChT nos seis grupos. O
grupo OVA mostrou aumento da expressão do gene VAChT em comparação
com os grupos de controle SAL e anti-IL17 (p<0,05). Houve uma redução
nos grupos OVA-antiIL17 quando comparados ao grupo OVA e OVA-LPS
(p<0,05). Além disso, no grupo OVA-LPS, o tratamento com anti-IL17 (grupo
OVA-LPS-antiIL17) atenuou a expressão de mRNA de VAChT em
comparação com os grupos OVA-LPS e OVA (p<0,05).
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Figura 19 Média ± SE de Expressão de VAChT/ mRNA para todos os
grupos experimentais. *p<0,05, em comparação com os grupos SAL e SALantiIL17; ** p<0,05, em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS.
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4.5 EXPRESSÃO CELULAR DE p65-NFkB

A Figura 20 mostra o número de células positivas para p65-NFkB nas
paredes das vias aéreas. No grupo OVA observamos um aumento no
número de células positivas para NFkB em comparação com os grupos de
controle SAL e antiIL17 (p<0,05). Houve uma redução nos grupos OVAantiIL17 quando comparados ao grupo OVA e OVA-LPS (p<0,05). No grupo
OVA-LPS, o tratamento com anti IL17 (grupo OVA-LPS-antiIL17) atenuou o
número de células positivas para p65-NFkB em comparação com os grupos
OVA-LPS e OVA (p<0,05).
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Figura 20 Média ± SE de células positivas p65-NFkB para todos os
grupos experimentais. *p<0,05, em comparação com os grupos SAL e SALantiIL17; **p<0,05, em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS;
#p<0,05 em comparação com o grupo OVA.
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4.6 EXPRESSÃO CELULAR DE ROCK1 E ROCK2

A Figura 21 mostra o número de células positivas para ROCK 1 e
ROCK 2 nas paredes das vias aéreas. Nos animais do grupo OVA houve um
aumento no número de células positivas para ROCK 1 e ROCK 2 em
comparação com os grupos controles SAL e SAL-antiIL17 (p<0,05). Houve
uma redução nos grupos OVA-antiIL17 quando comparados ao grupo OVA e
OVA-LPS (p<0,05), No grupo OVA-LPS, o tratamento com antiIL17 (grupo
OVA-LPS-antiIL17) reduziu o número de células ROCK 1 e ROCK 2
positivas em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS (P <0,05).
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Figura 21 Média ± SE de ROCK1 (a) e ROCK2 (b) para todos os
grupos experimentais, *p<0,05, em comparação com os grupos SAL e SALantiIL17; **p<0,05, em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS; #p
<0,05 em comparação com o grupo OVA
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4.7 RT-PCR E ANÁLISE MORFOMÉTRICA PARA IL-17

A Figura 22 mostra a comparação da expressão dos níveis de mRNA
de IL-17 e a expressão celular desta citocina avaliada por análise
morfométrica após coloração imuno-histoquímica nos seis grupos. Nos
grupos OVA e OVA-LPS, observamos um aumento na expressão do gene e
número de células positivas para IL-17 em comparação com os grupos
controles SAL e SAL- antiIL17 (p<0,05). Houve uma redução na expressão
gênica e no número de células positivas para IL-17 no grupo OVA-LPSantiIL17 em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS (p <0,05).
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Figura 22 Média ± SE da RT-PCR (a) e análise morfométrica (b) para
IL17 em todos os grupos experimentais, *p<0,05, em comparação com os
grupos SAL e SAL-antiIL17; **p <0,05, em comparação com os grupos OVA
e OVA-LPS; #p<0,05 em comparação com o grupo OVA
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4.8 ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE MARCADORES INFLAMATÓRIOS
NAS VIAS AÉREAS
A Tabela 1 mostra o número de células positivas TNF-α, CCL17 /
TARC, CCL11 / eotaxina, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13 e IL-17 nas
paredes das vias aéreas. Nos animais dos grupos OVA e OVA-LPS, houve
um aumento no número de células positivas para TNF-α, CCL17 / TARC,
CCL11 / eotaxina, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13 em comparação com os
grupos controles SAL e SAL-antiIL17 (p<0,05). Houve um efeito do
tratamento com anti-IL17 (grupo OVA-LPS-antiIL17) no número de células
positivas para CCL17 / TARC, CCL11 / eotaxina, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10,
e IL-13 em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS (p<0,05).
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Média ± SE da análise morfométrica de marcadores inflamatórios nas vias aéreas, *p<0,05, comparado com os
grupos SAL e SAL-antiIL17; **p<0,05, comparado com os grupos OVA e OVA-LPS; #p<0,05, comparado com o
grupo OVA

Marcadores Inflamatórios

SAL

OVA

SAL-antiIL17

OVA-antiIL17

OVA-LPS

OVA-LPS-antiIL17

TNF-α (células/104 μm2)

2,05±0,33

5,75±0,73*

0,92±0,42

6,65±0,71 *

6,26±1,36*

3,79±0,80*

CCL17/TARC (células /104 μm2)

1,06 ±0,20

5,19±0,24*

0,83±0,16

2,31±0,28** *

9,26±0,37* #

4,73±0,35* **

CCL11/Eotaxina (células /104 μm2)

0,60 ±0,12

3,89±0,42*

0,47±0,16

0,27±0,07* **

1,29±0,33**

0,48±0,08** #

IL-2 (células /104 μm2)

1,17±0,18

5,00±0,27*

1,38±0,17

3,02±0,27* **

7,64±0,35* #

IL-4 (células /104 μm2)

0,50±0,13

4,37±0,25*

0,40±0,04

2,30±0,37**

7,80±0,42*

IL-5 (células /104 μm2)

1,03±0,12

4,41±0,32*

1,19±0,18

1,74±0,14* **

6,84±0,81* #

3,35±0,29**

IL-6 (células /104 μm2)

0,63±0,11

5,79±0,34*

0,88±0,13

1,52±0,14* **

7,81±0,34* #

2,23±0,28* ** #

IL-10 (células /104 μm2)

0,67±0,14

5,50±0,44*

0,37±0,12

1,52±0,14* **

9,30±0,51* #

2,93±0,30* ** #

IL-13 (células /104 μm2)

1,29±0,21

4,94±0,55*

0,71±0,10

2,26±0,37* **

9,00±0,55* #

4,66±1,00* **
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DE

REMODELAMENTO NAS VIAS AÉREAS

A Tabela 3 mostra a fração de volume das fibras colágenas tipos I e
III, decorina, fibronectina, biglican, lumican, actina, e do número de células
positivas para TGF-β, MMP-9, MMP-12 e TIMP-1 nas paredes das vias
aéreas. Nos animais dos grupos OVA e OVA-LPS houve um aumento na
fração de volume de fibras de colágeno tipo I e III, decorina, fibronectina,
bigcâncan, lumican, actina, e do número de células positivas para TGF-β,
MMP-9, MMP-12 e TIMP-1 em comparação com os grupos SAL e SALantiIL17 (p<0,05). Houve um efeito do tratamento com anti-IL17 (grupo OVALPS-antiIL17) em todos esses marcadores em comparação com os grupos
OVA e OVA-LPS (p<0,05). Para a expressão de fibras de colágeno tipo I e
III, o efeito de anti-IL17 (grupo OVA-LPS-antiIL17) foi observado somente
quando comparado ao grupo OVA-LPS (p<0,05).
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Tabela 2 - Média ± SE da análise morfométrica para marcadores de remodelamento nas vias aéreas, *p<0,05, comparado
com os grupos SAL e SAL-antiIL17; **p<0,05, comparado com os grupos OVA e OVA-LPS; #p<0,05, comparado
com o grupo OVA
Marcadores de Remodelamento

SAL

OVA

SAL-antiIL17

OVA-antiIL17

OVA-LPS

OVA-LPS-antiIL17

Fibras Colágenas Typo I (%)

13,41±1,24

24,12±1,51*

12,63±0,88

19,04±2,06* **

26,97±1,80*

22,97±0,65*

Fibras Colágenas Typo III (%)

0,87±0,30

10,02±1,51*

1,04±0,35

1,13±0,20**

15,01±1,47* #

10,25±1,14*

Decorina (%)

1,79 ±0,83

9,45±2,23*

1,64±0,47

5,61±0,90* **

16,90±0,84* #

4,23±0,76* ** #

Biglican (%)

6,96 ±0,54

20,03±1,64*

7,52±0,40

10,00±0,84* **

19,00±1,22*

9,43±0,67* **

Lumican (%)

15,01±1,30

26,37±0,69*

16,23±0,45

14,78±0,01**

24,24±1,09*

15,94±1,18** #

Fibronectina (%)

1,32 ±0,13

14,54 ±0,30*

1,30 ±0,09

11,42 ±0,79* **

42,62 ±1,69* #

11,22 ±0,58* ** #

Actina (%)

15,20±1,12

27,89±1,97*

16,26±1,96

16,17±1,91

25,40±3,06*

27,63±1,50*

TGF-β (células/104 μm2)

1,00±0,35

22,04±1,88*

1,24±0,38

11,20±1,01* **

41,77±1,90* #

11,27±1,29* ** #

MMP-9 (células /104 μm2)

1,19±0,28

16,87±0,40*

1,73±0,19

5,82±0,54* **

23,70±2,40* #

10,81±1,07* ** #

MMP-12 (células /104 μm2)

0,40 ±0,08

13,31±0,80*

0,39±0,15

2,65±0,45* **

13,43±0,77*

3,06±0,51* **

TIMP-1 (células /104 μm2)

0,54 ±0,25

5,00±0,42*

0,62±0,12

1,68±0,26* **

8,99±1,40* #
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4.10 ANÁLISE MORFOMÉTRICA E PARA MARCADORES DA VIA NOARGINASE E ESTRESSE OXIDATIVO NAS VIAS AÉREAS

A Figura 23 mostra número de células positivas para iNOS (a), a
fração de volume de 8-iso-PGF2α nas paredes das vias aéreas (b) e
expressão gênica de mRNA para arginase 1 (c). No grupo OVA houve um
aumento no número de células positivas para iNOS, fração de volume de 8iso-PGF2α e mRNA para arginase 1 em comparação com os grupos
controles SAL e SAL-antiIL17 (p<0,05). Houve uma redução nos grupos
OVA-antiIL17 quando comparados ao grupo OVA e OVA-LPS (p<0,05). No
grupo OVA-LPS, o tratamento com anti-IL17 (grupo OVA-LPS-antiIL17)
reduziu o número de células positivas para iNOS, fração de volume de 8-isoPGF2α nas paredes das vias aéreas e níveis de mRNA para arginase 1 no
grupo OVA-LPS-antiIL17 em comparação com os grupos OVA e OVA-LPS
(P<0,05).

iNOS (células /104m2)

30

a
25

20

15
#
10

*

*

*
**

*
**

5

L1

7

PS
O

VA
-L

PS

-a

O

nt

iI

VA
-L

7
nt
VA
-a
O

SA
L-

an

ti

iI

IL

L1

17

VA
O

SA
L

0

Figura 23 a

TESE DE DOUTORADO

LUCIANA RITHA DE CÁSSIA ROLIM BARBOSA ARISTÓTELES

Resultados

74

30

8-iso-PGF2 (%)
Via aérea

b

#

25

*

20

*
15

#

**

**

10

5

0
L
SA

O

VA
L
SA

i
nt
-a

IL

17
i
nt

O

IL

17

-a
VA

O

-L
VA

PS

O

-L
VA

nt
-a
PS

iI

7
L1

Figura 23 b

c

25

20

15

*

10

*

5

**

VA
-L

iI
VA
-a
nt

O

L1
7

L1
7
an
t

iI

VA
SA
L-

O

SA
L

0

PS

**

O

Arginase-1/mRNA (UA)

30

Figura 23 c
*p<0,05, comparado com os grupos SAL e SAL-antiIL17; **p<0,05, comparado com os
#
grupos OVA e OVA-LPS; p<0,05, comparado com o grupo OVA.

Figura 23 Média ± SE da análise morfométrica para a via No-arginase
e estresse oxidativo nas vias aéreas.
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4.11 ANÁLISE QUALITATIVA

As fotomicrografias mostram a presença de inflamação (células
positivas para IL-17 e IL-5), remodelamento (células positivas para TGF-β e
fibras colágenas tipo I), e resposta de estresse oxidativo (células positivas
para iNOS e fração de volume 8-iso-PGF2α) nas paredes das vias aéreas
(Figura 24) dos animais dos grupos grupo OVA e OVA-LPS em relação aos
controles SAL e SAL-antiIL17. O tratamento com anti-IL17 nos grupos OVAantiIL17 e OVA-LPS-antiIL17reduziu as mudanças anteriormente citadas nas
paredes das vias aéreas, o que pode ser observado nas fotomicrografias
representativas.
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Figura 24 A
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Figura 24 B
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Figura 24 C
Figura 24 Marcadores inflamatórios (A), de remodelamento (B) e de estresse oxidativo (C) nas paredes das vias
aéreas; fotomicrografia dos resultados das análises imuno-histoquimicas do processo inflamatório, de remodelamento e de
estresse oxidativo nas paredes das vias aéreas utilizadas para detectar IL-17, IL-5, TGF-β, colágeno I, iNOS e PGF2α.
Ampliação de 1000X. Todos os seguintes grupos experimentais estão representados: SAL, OVA, SAL-antiIL17, OVA-antiIL17, OVA-LPS e OVA-LPS-antiIL17. Observamos que o tratamento anti-il17 reduziu a mudança acima nas paredes das vias
aéreas, o que pode ser observado nas fotomicrografias representativas
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DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do tratamento
com anti-IL17A nas vias aéreas de um modelo de inflamação alérgica
crônica exacerbado pelo LPS.
No

modelo

de

asma

experimental

utilizado

avaliamos

a

hiperreatividade das vias aéreas. Observamos que animais com asma
exacerbada pelo LPS mostraram uma melhor resposta correspondente a
alterações nas vias aéreas distais (resposta máxima de elastância). Esses
dados sugerem que esse efeito de constrição é devido aos efeitos do LPS
na via aérea distal, provavelmente secundário a produção de NO e
isoprostanos. Este efeito foi significativamente modificado pelo tratamento
anti-IL17. Corroborando essa hipótese, alguns autores mostraram que a
redução do NO exalado, a expressão de iNOS, arginase e principalmente
Rho-quinase 1 contribuem para o controle da resposta contrátil. Além disso,
houve correlação entre as respostas respiratórias contráteis e a expressão
de iNOS, arginase e isoprostano (Possa et al., 2012, Aristóteles et al., 2013;
Righetti et al., 2014; Pigati et al., 2015).
Notavelmente, observamos o controle da elastância máxima, mas não
a resistência do sistema respiratório nos animais com asma exacerbada pelo
LPS. Estudos subsequentes devem avaliar se a administração de doses
repetidas de anti-IL17 após a instilação de LPS também pode contribuir para
o controle da resposta contrátil proximal da via aérea.
Em relação ao tratamento com anti-IL17, alguns autores já
demonstraram sua importância na modulação de várias alterações
funcionais pulmonares, bem como músculo liso na asma. Kudo et al. (2012)
relataram em um estudo de rato in vitro que a IL-17 pode afetar diretamente
o músculo liso na via aérea por atenuação da resposta contrátil e, portanto, a
resposta

de

hiperresponsividade
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demonstraram que IL17A também contribui de forma independente para a
hiperreatividade das vias aéreas em um modelo experimental de asma mista
resistente a esteroides. Os autores acreditam que essas respostas estão
relacionadas ao aumento da expressão de células Th2 / Th17. No entanto,
não há estudos que avaliem as alterações funcionais na associação dos dois
modelos, bem como os efeitos do tratamento com IL-17 sobre essas
mudanças.
No que diz respeito aos mecanismos efetores e de sinalização
intracelular mediados pela expressão de Rho quinase 1 e 2 e pelo fator de
transcrição NFkb, observamos que, no modelo de asma experimental, houve
aumento no número de células positivas para Rho quinase 1 e 2 e NFkb, e o
tratamento com anti-IL17 atenuou essas respostas. No entanto, no modelo
de inflamação alérgica crônica por LPS houve potencialização dessa
resposta e aumento no número de células positivas para Rho quinase 1 e
NFkb. Evidências demonstram que a ativação do NFkb resulta em piora da
inflamação nas vias aéreas asmáticas (Tan et al., 2016). Estudos
experimentais demonstraram o aumento da expressão de NF-KB nos
pulmões após a exposição e o desafio dos alérgenos (Ather et al., 2011;
Aristóteles et al., 2013).
Vários estudos em modelos experimentais de asma indicam a
importância da Rho-quinase na patogênese da asma (Possa et al., 2012,
Righetti et al., 2014). Alguns estudos demonstraram o envolvimento da Rhoquinase na modulação da hiperatividade das vias aéreas (Righetti et al.,
2014), resposta inflamatória em torno das vias aéreas (Taki et al., 2007) e
contração do músculo liso das vias aéreas em humanos (Kudo et al., 2012).
Estes efeitos sugerem que a inibição da sinalização da Rho-quinase pode
representar uma nova estratégia para resolver as limitações do fluxo aéreo
na asma (Donnelly et al., 1995). Recentemente, estudos de modelos animais
de inflamação alérgica crônica mostraram que o tratamento com o inibidor
de Rho-quinase Y-27632 (que inibe as isoformas 1 e 2) atenua a
hiperresponsividade,
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remodelamento da matriz extracelular das vias aéreas e dos septos
alveolares (Possa et al., 2012; Righetti et al., 2014).
No presente estudo, sugerimos que os efeitos observados no controle
da hiperreatividade brônquica associada ao uso de anti-IL17 também podem
depender do controle da expressão de Rho quinase.
Com relação à resposta inflamatória, neste modelo experimental de
inflamação alérgica crônica observamos um aumento de CD4+, CD8+,
células dendríticas, células T reguladoras FOXP3, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL13, IL-17, TNF-α, CCL17TARC e CCL11 / eotaxina. A maioria dessas
alterações foi descrita anteriormente em modelos de inflamação alérgica
crônica (Cohn et al., 2004; Galli et al., 2008; Taher et al., 2010; Cosmi et al.,
2011). Analisando o modelo de inflamação alérgica crônica exacerbado pelo
LPS, observamos que a maioria dessas alterações foi potencializada, exceto
CD8+ e CCL11/ eotaxina.
Observamos que o tratamento anti-IL17 atenuou as alterações de
todos os parâmetros estudados, observadas nos grupos OVA-antiIL17 e
OVA-LPS-antiIL17.

Alguns

estudos

também

corroboraram

nossas

descobertas. Nesse sentido, estudos anteriores de modelos experimentais e
humanos mostraram que as células CD4+ e CD8+ se tornam ativadas pelo
desenvolvimento de perfis de citocinas Th1, Th2 e Th17 durante uma
resposta imune (Cohn et al., 2004; Galli et al., 2008; Cosmi et al., 2011;
Taher et al., 2010; Schaller et al., 2005).
Schaller et al. (2005) estudaram o papel de um inibidor de células
CD8+ em camundongos sensibilizados e demonstraram uma diminuição
significativa na hiperresponsabilidade e nas citocinas IL-2, IL-5 e IL-13.
Esses dados indicam que as células CD8+ desempenham um papel
importante na exacerbação das respostas alérgicas através da produção de
citocinas IL-4 e IL-13. Em outro estudo com um modelo experimental de
asma, demonstrou que as células CD4+/Th2 induziram inflamação, e
durante a fase crônica, houve produção de IL-17.
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Utilizando um modelo de inflamação alérgica, Choy et al. (2015)
demonstraram que as citocinas Th2 suprimiram as respostas Th17. Os
autores relataram que a neutralização de IL-4 e/ou IL-13 reduziu as células
Th17 aumentadas e inflamação neutrofílica no pulmão. No entanto, a
neutralização de IL-13 e IL-17 protegeu os animais de eosinofilia, hiperplasia
mucosa e hiperreatividade das vias aéreas, bem como aboliu a inflamação
neutrofílica, sugerindo que as terapias combinadas que controlam as
respostas Th2 e Th17 podem maximizar a eficácia terapêutica em asmáticos
como observado em nossos resultados.
Confirmando evidências da literatura, que as células do perfil Th2
modulam a inflamação eosinofílica da asma (Woodruff et al., 2009; Carr et
al., 2016) e que os tratamentos que reduzem essas citocinas podem inibir
essa resposta (Choy et al., 2011; Varricchi et al., 2016; Nixon et al., 2017;
Zhang et al., 2017), observamos que o tratamento com anti-IL17A atenuou a
resposta a IL-4, IL-5 e citocinas IL-13 em animais sensibilizados (OVA +
antiIL17, OVA + LPS + antiIL17). Estes resultados são consistentes com
estudos anteriores sugerindo que o tratamento anti-IL17A inibe a inflamação
eosinofílica mediada por Th2 (Song et al., 2008; Wakashin et al., 2008;
Lajoie et al., 2010; Willis et al., 2015).
Assumindo um papel importante no controle da resposta imune, as
células T reguladoras naturais e adaptativas, expressam CD25 e o fator
nuclear FOXP3 (Zhang et al., 2016). À medida que as células Tregs são
consideradas adaptativas, estas exercem seus papéis através de citocinas
antiinflamatórias, como IL-10 e TGF-β, e sua deficiência está correlacionada
com a gravidade da asma (Shi et al., 2011). O TGF-β parece modular a
expressão de FOXP3 por Tregs, enquanto que a IL-10 inibe a ativação de
células apresentadoras de antígenos ao controlar a inflamação (Shi et al.,
2011; Zhang et al., 2016).
Os pacientes com asma têm aumento no número de células T
reguladoras FOXP3 e aumento da produção de IL-17A, que são marcadores
alternativos de células Treg e Th17, respectivamente (Zhang et al., 2016).
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Em nosso estudo, observamos um aumento no número de células T
reguladoras FOXP3 em animais exacerbados e o tratamento com anti-IL17
controlou essa resposta. Esses dados sugerem que as células T reguladoras
FOXP3 podem ser ativadas para suprimir as respostas imunes Th17.
Observamos que a IL-10 e TGF-β em animais com exposição crônica
de OVA foi aumentada quando houve a exarcebação pelo LPS e o
tratamento com anti-IL17 controlou essa resposta. O TGF-β, que é uma
citocina com propriedades imunomoduladoras, induz a secreção de IL-10 a
partir de macrófagos ou células T reguladoras (Lambrecht; Hammad, 2015;
Rigas et al., 2017). Nossa hipótese é que o aumento das células positivas
para IL-10 em nosso modelo de inflamação alérgica crônica exarcebado pelo
LPS foi modulado pelo aumento do TGF-β.
O aumento das células IL-17 mostrou-se correlacionado com o
recrutamento neutrofílico em um modelo de asma (Choy et al., 2015).
Usando um modelo murino de asma, Park et al. (2010) demonstraram que a
neutralização

da

IL-17A

reduziu

significativamente

a

infiltração

de

neutrófilos. De acordo com nossos resultados, esses dados sugerem que a
resposta Th17 pode contribuir para a patogênese da asma e que sua
modulação pode ser uma estratégia farmacológica para o controle da asma.
O sistema antiinflamatório colinérgico foi descrito há anos (Borovikova
et al., 2000; Prado et al., 2002; Straub et al., 2006; Gallowitsch-Puerta;
Pavlov, 2007; Prado et al., 2013). Há evidências que respostas Th17 podem
estar envolvidas nos efeitos do sistema antiinflamatório colinérgico com
atenuação da neuroinflamação (Nizri et al., 2009). Sendo assim, nossa
hipótese foi que anti-IL17 poderia interferir com o sistema antiinflamatório
colinérgico. A este respeito, a função VAChT e a conseqüente liberação
endógena de ACh estão envolvidas no sistema antiinflamatório colinérgico e
o nível de liberação de ACh depende dos níveis de VAChT (Prado et al.,
2013). Recentemente, foi demonstrado que o VAChT é necessário para
manter a homeostase pulmonar em camundongos (Pinheiro et al., 2015).
Frente a essa evidência, optamos por quantificar os níveis de VAChT por
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RT-PCR e mostramos que no modelo de inflamação alérgica crônica
exarcebado ou não pelo LPS, houve um aumento na expressão gênica
VAChT/mRNA. O tratamento anti-IL17 atenuou os níveis de VAChT,
sugerindo que os níveis de VAChT estão associados à gravidade da
inflamação pulmonar.
Observamos também que no modelo experimental de asma, há uma
resposta de remodelamento da matriz extracelular, caracterizada por um
aumento de todos os parâmetros avaliados. Quando o modelo de inflamação
alérgica crônica foi exacerbado com LPS, observamos potencialização da
resposta ao número de células positivas para MMP9, TIMP1, conteúdo de
fibras colágenas tipo III, TGF beta, decorina e de fibronectina. O tratamento
com anti-IL17 no modelo de asma controlou todas as mudanças descritas.
A literatura mostra que modelos experimentais de inflamação alérgica
crônica em camundongos e cobaias apresentam aumento do conteúdo de
colágeno, hipertrofia e hiperplasia das vias aéreas e aumento da produção
de muco (Bousquet et al., 1990; Lloyd et al., 2000).
Neste modelo, para avaliar se anti-IL17 pode neutralizar o
remodelamento das vias aéreas, quantificamos a deposição de fibras de
colágeno I e III em torno das vias aéreas. Observamos que anti-IL17
atenuou a deposição de fibras de colágeno I e III na matriz extracelular nas
vias aéreas de animais sensibilizados à ovalbumina. Além disso, houve
potencialização na redução das fibras de colágeno tipo III no grupo OVALPS-anti-IL17. As fibras de colágeno tipo III são produzidas por células
musculares lisas e células reticulares, causando espessamento da
membrana basilar reticular e, portanto, uma importante correlação com a
hiperreatividade. Por outro lado, as fibras de colágeno tipo I são produzidas
por fibroblastos e têm maior capacidade de suportar tensões (Burgess et al.,
2016). Esses achados sugerem que anti-IL17 pode atenuar não apenas a
inflamação, mas também o remodelamento presente neste modelo de
inflamação alérgica crônica. O presente estudo corrobora um estudo anterior
que encontrou um aumento na densidade de fibras de colágeno nas vias
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aéreas de camundongos sensibilizados com ovalbumina (Toledo et al.,
2013).
Com a produção estimulada pela citocina TGF-β, o colágeno é um
marcador potencial do remodelamento da asma (Grover et al., 1995). Na
asma grave, há aumento na deposição de colágeno I e III e massa muscular
lisa em biópsias brônquicas (Chakir et al., 2003).
Decorina, biglicano e lumicam representam proteoglicanos que
desempenham um papel importante na interação de fibrilas de colágeno
entre si e com outros componentes da matriz extracelular (Kalamajski;
Oldberg, 2010). Biglicano e decorina são proteoglicanos envolvidos na
estabilização da fibrogênese do colágeno no tecido (Chiba et al., 2007). A
este respeito, o aumento da expressão de decorina em pacientes com asma
pode ser um mecanismo protetor para modular o remodelamento pulmonar
(Pouladi et al., 2004). No entanto, uma quantidade crescente de decorina
poderia desestabilizar o espaçamento das fibras de colágeno e criar uma
matriz mais rígida, o que pode afetar a elasticidade geral do tecido pulmonar
(Gubbiotti et al., 2016). Decorina também está envolvida na regulação da
função TGF-β (Weitoft et al., 2014). O TGF-β promove a diferenciação das
células T reguladoras (Treg), que estão relacionadas ao processo de
cicatrização e à resolução da inflamação (Araujo et al., 2008; Sanjabi et al.,
2017). Em nosso estudo, após o tratamento com anti-IL17 houve uma
redução na expressão de TGF-β. A fibronectina também possui uma função
essencial na regulação morfológica durante o desenvolvimento pulmonar. Na
asma, os níveis de fibronectina, juntamente com o colágeno I e III, são
aumentados no músculo liso da parede da via aérea (Hassan et al., 2015).
Demonstramos, portanto que houve aumento da deposição de
decorina, biglican, lumican e fibronectina em um modelo experimental de
asma. Resaltamos que o tratamento anti-IL17 atenuou essas respostas em
ambos os grupos OVA-anti-Il17 e OVA-LPS-anti-IL17.
No presente estudo, também encontramos maior expressão de MMP9 e TIMP-1 em animais sensibilizados e estas alterações foram revertidas
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após o tratamento anti-IL17, A MMP-9 é um marcador de inflamação e
remodelamento das vias aéreas em pacientes com asma grave (Lemjabbar
et al., 1999; Naik et al., 2016) sendo encontrada em altas concentrações no
plasma e no fluido do lavado broncoalveolar

juntamente com uma

diminuição da resposta de TIMP-1 em pacientes com exacerbação aguda de
asma e asmáticos graves (Belleguic et al., 2002). Nossos resultados
mostraram um aumento no número de células MMP-9 positivas no modelo
de inflamação alérgica crônica e também nos animais exarcebados pelo
LPS. Além disso, nossos dados revelaram um aumento no TIMP1 nos
mesmos grupos.
Os modelos murinos de inflamação alérgica demonstraram que
MMP12 mRNA e atividade da proteína MMP12 estavam aumentados nas
vias aéreas (Pouladi et al., 2004; Warner et al., 2004; Chiba et al., 2007)
relataram que ratos com deficiência de MMP12 apresentaram redução
significativa da infiltração de células inflamatórias nas vias aéreas e regiões
peribronquiolares e reduções em TNF-α, IL-5 e CCL17 / TARC.
Demonstramos pela primeira vez que o tratamento anti-IL17 contribuiu
para o controle de MMP12, MMP9, TIMP1, fibras colágenas, decorina,
biglicano, lumican, fibronectina e TGF beta em um modelo de inflamação
alérgica crônica exacerbado pelo LPS.
No presente estudo, observamos que, no modelo de inflamação
alérgica crônica, todos os parâmetros avaliados para as vias NO-arginase e
o estresse oxidativo foram aumentadas e atenuadas pelo tratamento com
anti-IL17. Além disso, no grupo OVA-LPS houve potencialização da resposta
de todos os parâmetros avaliados, a saber, o némero de celas positivas para
iNOS, o conteúdo de isoprostano PGF2α, NO exalado e a quantificação do
conteúdo do m/RNA para arginase I.
Vários autores sugeriram a importância das respostas ao estresse
oxidativo e das vias NO-arginase na fisiopatologia da asma, mostrando
correlação entre essas respostas e a gravidade dos sintomas de asma
associados à limitação do fluxo aéreo, hiperreatividade e remodelamento
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das vias aéreas (Prado et al., 2006; Angeli et al., 2008; Brussino et al.,
2010; Voynow et al., 2011).
Recentemente, os níveis de óxido nítrico exalado e óxido nítrico
sintase (iNOS) foram associados aos níveis de IL-17A (Chien et al., 2013; AlHarbi et al., 2015), estudaram o papel da IL-17A em um modelo murino de
asma alérgica e observou que a produção de oxidantes nas vias aéreas
pode regular a produção de células T IL-17A e CD4 + na circulação
sistêmica. Outros estudos também mostraram que as respostas de estresse
oxidativo nas vias aéreas aumentam as respostas Th17 nas vias aéreas
(Nadeem et al., 2003; Maarsingh et al., 2006).
Vários relatos na literatura sugerem um aumento na atividade da
arginase nos modelos agudos e crônicos de asma alérgica de cobaias
(Meurs et al., 2000; Maarsingh et al., 2009b; Aristóteles et al., 2012). No
entanto, até a presente data, nenhum estudo havia investigado o impacto do
tratamento anti-IL17 no estresse oxidativo em um modelo de inflamação
alérgica crônica exarcebado pelo LPS.
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6 CONCLUSÕES

Podemos concluir que:
1.

Neste modelo experimental de inflamação pulmonar alérgica crônica
notou-se

hiperresponsividade

inflamatória

Th1/Th2/Th17,

brônquica,

presença

aumento

de

de

resposta

quimiocinas,

do

remodelamento da matriz extracelular, da via NO-arginase, de estresse
oxidativo, na expressão gênica VAChT/ mRNA e fator de transcrição
NFkb. O tratamento com anti IL17 atenuou todas as respostas.
2.

No modelo de inflamação alérgica crônica exacerbado pelo LPS houve
potencialização da maior parte das alterações observadas no grupo
apenas sensibilizado (resposta máxima de elastância do sistema
respiratório, células CD4 positivas, do número de células positivas para
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, IL-17, TNF alfa, TARC, iNOS,
isoprostano PGF2 alfa, NO exalado, MMP9, TIMP1, TGF beta,
conteúdo de fibras colágenas tipo III, decorina, fibronectina, além do
aumento do número de células positivas para Rho-quinase 1 e 2, NFkb
e expressão genica mRNA para VAChT.

3.

O tratamento com anti-IL17 no modelo de inflamação alérgica crônica
exacerbado pelo LPS reduziu resposta máxima de elastância do
sistema, NO exalado, células CD4+ e CD8+ positivas, células
dendríticas, FOXP3, mRNA para VAChT, NFkb, Rho quinase 1, mRNA
para IL-17, número de células positivas para TNF alfa, eotaxina, IL2, IL5, IL-6, IL-10, IL-17, iNOS, TGF beta, MMP9, MMP12,TIMP1,
isoprostano PGF2 alfa, NO exalado, conteúdo de decorina, biglicano,
lumican, fibronectina, actina, e mRNA para arginase 1. O tratamento
com anti-IL17 no modelo de inflamação alérgica crônica exacerbado
pelo LPS não reduziu o número de células positivas para IL-4, IL-13,
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TARC, rho quinase 2 e o conteúdo de fibras colágenas tipo I e III em
relação aos animais não exacerbados. Consideramos doses repetidas
de anti-IL17 possam contribuir para um controle mais efetivo dessas
alterações.
4.

Embora outros mecanismos possam estar envolvidos e doses
repetidas de anti-IL17 nos animais com inflamação alérgica crônica
exacerbada pelo LPS também necessitem ser testadas, o tratamento
com anti-IL17 se mostrou uma ferramenta farmacológica importante
para o tratamento das principais alterações, como hiperresponsividade,
remodelamento e estresse oxidativo.

5.

Finalmente,

o

remodelamento

controle
e

estresse

com

anti-IL17

oxidativo

neste

da

hiperreatividade,

modelo

de

asma

exacerbado pelo LPS pode estar relacionado também à modulação da
expressão do fator de transcrição NFkb, Rho quinase 1 e VAChT /
mRNA. Dentre os mecanismos envolvidos no controle pelo tratamento
com anti-IL17 das alterações estudadas no modelo de asma
experimental observamos a importância da expressão do fator de
transcrição NFkb e de Rho quinase 1.
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