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RESUMO 

 

A prevalência das doenças alérgicas tem aumentado, gradualmente, em todo o mundo, 

principalmente sob a manifestação de asma atópica, e tem sido considerado um dos problemas 

mais relevantes de saúde pública das últimas décadas. Esse aumento está diretamente 

relacionado com diversos hábitos característicos do estilo de vida contemporâneo, o que tem 

tornado a alergia também um problema social e econômico, visto que os pacientes, muitas 

vezes, possuem diminuição da qualidade de vida, com limitações ocupacionais, alimentícias e 

altos gastos com fármacos e terapias dessensibilizantes. A asma atópica é uma doença 

ocasionada por uma inflamação crônica nos pulmões, iniciada com a ativação de componentes 

pró-inflamatórios liderados pelas citocinas TSLP, IL-25 e IL-33 provenientes do epitélio 

brônquico. Dentro dessa classe de citocinas, destaca-se o papel essencial da TSLP no início e 

na progressão dessa doença, a qual interage com células tanto do sistema imune inato como 

adaptativo, modulando a resposta para um processo inflamatório crônico. Sendo assim, a TSLP 

pode contribuir para o desenvolvimento e piora dos quadros de asma atópica e, por isso, se 

torna essencial entender e esclarecer os mecanismos celulares e moleculares envolvidos nessa 

resposta. Dessa forma, o objetivo do trabalho será analisar o papel da TSLP nessa doença 

alérgica e como essa citocina modula as células do sistema imunológico para um perfil 

inflamatório alérgico. Para isso, serão feitas buscas na plataforma de artigos científicos da 

National Library of Medicine (PubMed), além de consultas em sites das organizações e 

associações da área de alergia e imunologia clínica. 

Palavras-Chave: Alergia; Asma Atópica; Linfopoietina Estromal Tímica (TSLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The prevalence of allergic diseases has gradually increased all over the world, mainly under the 

manifestation of atopic asthma, and it has been considered one of the most relevant health 

problems in recent decades. This increase is directly related to personal behaviour on the 

contemporary lifestyle, which has made allergy also a social and economic problem, as patients 

often have a reduced quality of life, with occupational and nutritional limitations and high 

expenses with drugs and desensitizing therapies. Atopic asthma is a disease caused by chronic 

inflammation in the lungs, initiated with the activation of pro-inflammatory components led by 

cytokines TSLP, IL-25 and IL-33 from the bronchial epithelium. Within this class of cytokines, 

the essential role of TSLP in the onset and progression of this disease stands out, which interacts 

with cells of both the innate and adaptive immune systems, modulating the response to a chronic 

inflammatory process. Therefore, TSLP can contribute to the development and worsening of 

atopic asthma conditions and, then, it is essential to understand and clarify the cellular and 

molecular mechanisms involved in this response. Thus, the aim of this work will be to analyze 

the role of TSLP in this allergic disease and how this cytokine modulates immune system cells 

for an allergic inflammatory profile. For this, searches will be made on the platform of scientific 

articles of the National Library of Medicine (PubMed), as well as consultations on the websites 

of organizations and associations in the area of allergy and clinical immunology. 

Keywords: Allergy; Atopic Asthma; Thymic Stromal Lymphopoietin (TSLP) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reação de hipersensibilidade do tipo I, conhecida como alergia, é uma doença que tem 

se tornado cada vez mais prevalente nas sociedades do mundo todo. Essa realidade está atrelada 

ao estilo de vida contemporâneo, caracterizado, por exemplo, pelo excesso de comportamentos 

pró-higiênicos, residentes de áreas urbanas com maior exposição a poluição, diversificação dos 

hábitos alimentares, desequilíbrio da microbiota intestinal e baixa exposição aos alérgenos na 

infância. Adicionalmente, os indivíduos passam grande parte do tempo em ambientes fechados, 

muitas vezes utilizando equipamentos eletrônicos para entretenimento, favorecendo a 

exposição a componentes antigênicos inofensivos e dificultando a exposição a antígenos 

ambientais. Desse modo, a sensibilização aos diferentes alérgenos tem se tornado 

potencialmente crescente, o que ilustra a alergia como um dos principais problemas de saúde 

pública das últimas décadas (ARRIETA et al., 2015; LAMBRECHT; HAMMAD, 2017; 

PLATTS-MILLS; COMMINS, 2013; PLATTS-MILLS, 2015). 

As doenças alérgicas podem se manifestar sob diferentes quadros, como asma, rinite, 

dermatite atópica, conjuntivite, urticária, doenças eosinofílicas, alergias alimentares, 

angioedema, alergia à medicamentos, à venenos de insetos e anafilaxia. Esta última sendo uma 

das complicações mais graves da resposta alérgica, a qual é caracterizada por uma resposta 

sistêmica e pode evoluir, rapidamente, para a insuficiência respiratória e ao choque anafilático. 

Essas doenças alérgicas são caracterizadas por uma resposta exacerbada do sistema imune, 

possuindo três fases, a sensibilização, a hipersensibilidade imediata e as reações de fase tardia, 

as quais são orquestradas por diferentes células e mediadores inflamatórios de perfil 2 (AKDIS, 

2012; HOFFMANN et al., 2016; PAWANKAR, 2014).  

A causa matriz é determinada pelo estímulo proveniente de componentes antigênicos, 

denominados alérgenos, os quais, em indivíduos com predisposição genética, pode disparar um 

sistema de ativação de células do sistema imune, o qual culmina na liberação de diversos 

mediadores inflamatórios responsáveis por desencadear diferentes sintomas clínicos 

característicos da alergia, que incluem: tosse, espirros, prurido, eritema, apneia, sibilos, entre 

outros. Essas manifestações resultam, muitas vezes, em diminuição da qualidade de vida, 

limitações ocupacionais e absenteísmo, considerando, também, o alto gasto com fármacos e 

terapias dessensibilizantes, se tornando, portanto, um problema de alta relevância social 

(AKDIS, 2012; HOFFMANN et al., 2016; PAWANKAR, 2014). 

Em indivíduos com predisposição genética, o contato primário ou contínuo com 

alérgenos pode induzir o indivíduo a desenvolver uma sensibilização ao alérgeno em questão. 
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Com posterior exposição a este componente antigênico, há o desencadeamento de uma resposta 

rápida mediada, majoritariamente, por células do sistema imune inato regulada por anticorpos 

do tipo IgE e pelo seu receptor FcεRI, promovendo o aumento da permeabilidade vascular, 

vasodilatação e, na asma atópica, a contração do músculo liso bronquial, caracterizando a 

hipersensibilidade imediata. Após esta fase imediata, há o acúmulo de eosinófilos, células 

linfoides inatas do tipo 2 (ILC2s), linfócitos T helper 2 (Th2), macrófagos e neutrófilos no 

tecido, gerando uma resposta inflamatória mais lenta e danosa ao tecido, sendo chamada de 

reação de fase tardia (HALIM et al., 2012; HOFFMANN et al., 2016; LAMBRECHT; 

HAMMAD, 2015). 

Na fisiopatologia da alergia, a ativação de células da imunidade inata é mediada por 

uma tríade de citocinas liberadas por células epiteliais, representadas pela linfopoietina 

estromal tímica (TSLP), IL-25 e IL-33. Elas apresentam importante papel na resposta alérgica 

pela interação com receptores localizados em diversos grupos celulares, tanto da resposta imune 

inata quanto adaptativa, as quais participam, sob diferentes aspectos, das reações envolvidas no 

processo inflamatório alérgico. Diversos estudos tem demonstrado que a isoforma longa da 

TSLP possui um papel crítico na indução da inflamação de perfil 2 em diferentes doenças 

alérgicas, principalmente, por interagir, ativar e estimular células imunes a produzirem 

mediadores inflamatórios e a expressarem co-receptores característicos dessa inflamação, 

possuindo papel crucial no início e na progressão da asma atópica (HALIM et al., 2012; 

LAMBRECHT; HAMMAD, 2015; MURAKAMI-SATSUTANI et al., 2014). 

 Atualmente, estima-se que entre 900 e 950 milhões de pessoas no mundo possuem, ao 

menos, asma, rinite ou alergia alimentar, esse número podendo aumentar, principalmente, no 

grupo dos asmáticos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (ARRUDA; MELO, 

2015; PAWANKAR, 2014). Outrossim, no caso do Brasil, aproximadamente 30% da 

população é acometida por alguma doença alérgica (ASBAI, 2021). Somado a isso, o custo para 

o tratamento dessas doenças também é elevado, em 2005 os gastos médicos anuais dos EUA 

alcançaram os 18 bilhões de dólares e, na Europa, acima dos 20 bilhões. Similarmente, no 

Brasil, o SUS, em 2007, teve um custo de 96 milhões de reais somente com internações por 

asma, junto a isso, os medicamentos para asma se mostraram ter um expressivo impacto na 

renda familiar. Portanto, é essencial compreender melhor como ocorre a fisiopatologia da asma 

atópica e como determinadas células e citocinas influenciam na progressão dela, visando 

desenvolver possíveis ferramentas terapêuticas (PERINI, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica descritiva visando 

levantar artigos científicos e informações proveniente de sites de organizações e associações de 

alergia para analisar o papel da TSLP na asma atópica e as vias de modulação desta citocina no 

sistema imunológico, tanto inato como adaptativo, para um perfil inflamatório de perfil 2. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Discorrer sobre a fisiopatologia da alergia, citando as principais células e citocinas 

envolvidas; 

• Descrever sobre os alérgenos desencadeadores da alergia; 

• Dissertar sobre a asma atópica transcorrendo sobre a epidemiologia, resposta 

imunológica e tratamento; 

• Discutir, analisar e mencionar o papel da TSLP na asma atópica; 

• Explorar estudos referentes à inibição da TSLP e sua influência na resposta alérgica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado sob a estrutura de uma revisão sistemática da literatura do 

tipo integrativa. Ela seguiu as seguintes etapas: 1) definição do tema; 2) elaboração da questão 

norteadora da pesquisa; 3) identificação dos estudos relevantes, a partir das bases de dados e 

critérios de inclusão e exclusão dos estudos; 4) seleção dos estudos; e 5) extração e síntese dos 

dados. O projeto metodológico foi pautado nas orientações da Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-analyses Protocols (PRISMA-P) (MOHER et al., 2015) e Joanna 

Briggs Institute Manual for Evidence Synthesis (LOCKWOOD et al., 2020). 

 

3.1. DEFINIÇÃO DO TEMA E DA QUESTÃO NORTEADORA 

 

O tema foi definito como ‘‘O papel da TSLP no desenvolvimento da asma atópica’’. 

Adicionalmente, a questão norteadora foi formulada a partir do acrônimo CIMO (Context, 

Intervention, Mechanism, Outcome) que resultou na seguinte questão: “Que mecanismos 

imunológicos são influenciados pela TSLP no desenvolvimento da asma atópica?”.  

 

3.2. PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Os descritores utilizados na busca dos artigos foram selecionados a partir do 

DeCS/MeSH, sendo eles: Asma/Asthma; Hipersensibilidade/Hypersensitivity; 

Hipersensibilidade Respiratória/Respiratory Hypersensitivity; Hipersensibilidade imediata/ 

Immediate Hypersensitivity; Hipersensibilidade Tipo I/Hypersensitivitiy Type I; 

Alérgenos/Allergens; Alergia e Imunologia/Allergy and Immunology; Linfopoietina Estromal 

Tímica/Thymic Stromal Lymphopoietin”. Sendo a Asma, Hipersensibilidade, 

Hipersensibilidade Respiratória, Hipersensibilidade imediata, Hipersensibilidade Tipo I, 

Alérgenos, Alergia e Imunologia e Linfopoietina Estromal Tímica os descritores em português 

e Asthma, Hypersensitivity, Respiratory Hypersensitivity, Hypersensitivity Immediate, 

Hypersensitivities Type I, Allergens, Allergy and Immunology e Thymic Stromal 

Lymphopoietin, os descritores em inglês. A combinação foi realizada por meio dos operadores 

booleanos OR e AND, o que possibilitou a construção da estratégia de busca. 

A estratégia de busca utilizada na Plataforma PubMed foi usando na seguinte 

combinação: (Asthma OR Hypersensitivity OR Respiratory Hypersensitivity OR Immediate 
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Hypersensitivity OR Hypersensitivities Type I OR Allergens OR Allergy and Immunology) 

AND (Thymic Stromal Lymphopoietin OR TSLP). 

O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados digitais da Biblioteca 

Nacional de Medicina (National Library of Medicine, PubMed). Ademais, foram utilizados 

materiais científicos da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), da 

Organização Mundial de Alergia (World Allergy Organization, WAO) e do Centro de Controle 

e Prevenção de Doenças (Center for Disease Control and Prevention, CDC). Esse levantamento 

foi feito entre os meses de abril de 2021 e agosto de 2021. 

Os critérios de inclusão para os artigos científicos foram: estudos do tipo ‘‘Clinical 

Trial’’ publicados no período de 2011 a 2021, que contemplassem aspectos relacionados à ação 

da TSLP na asma atópica,e não houve restrição de idiomas. Por outro lado, os critérios de 

exclusão foram: estudos não relacionados ao tema e terem sido publicados anteriormente a 

2011. 

 

3.3. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

3.4. SELEÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Primeiramente, houve a leitura dos títulos integrais e seus respectivos resumos 

(abstracts) na base de dados e, posteriormente, baseado nos critérios de inclusão e exclusão 

pré-estabelecidos, os artigos foram selecionados, baixados e encaminhados para o gerenciador 

de referências ‘‘Mendeley’’. Os artigos designados para compor este trabalho foram lidos e os 

https://www.worldallergy.org/
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dados extraídos e sintetizados. A extração e análise dos dados consistiu na retirada de dados 

referentes a: 1) fisiopatologia da alergia; 2) principais alérgenos envolvidos no 

desenvolvimento e nos gatilhos da asma atópica; 3) epidemiologia, resposta imunológica e 

principais tratamentos da asma atópica; 4) mecanismos imunológicos da TSLP; 5) inibidores 

de TSLP; e 6) principais influências da TSLP no desenvolvimento e progressão da asma 

atópica. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. ALERGIA 

 

O processo inflamatório alérgico é dividido em diferentes fases, as quais são mediadas 

por diferentes células e moléculas do perfil 2. A primeira fase é a sensibilização, a qual pode 

ocorrer após o indivíduo entrar em contato pela primeira vez com o alérgeno ou após sucessivas 

exposições a ele. Esta fase se inicia com a produção das citocinas epiteliais IL-25, IL-33 e TSLP 

a partir da exposição ao alérgeno. Estas citocinas, principalmente a TSLP, promovem a ativação 

de células dendríticas CD11C
+ e uma mudança fenotípica para um perfil inflamatório alérgico, 

o qual aumenta a expressão do co-receptor OX40L (AKDIS et al., 2020; KAUR; 

BRIGHTLING, 2012; LEE et al., 2019). 

Essas células dendríticas ativadas fagocitam os alérgenos e migram para os linfonodos, 

promovendo a ativação dos linfócitos T helper (Th) naive. Com isso, há a interação entre o 

complexo principal de histocompatibilidade de classe II (MHC II) e antígenos alergênicos, 

presente nas células dendríticas, com o receptor de linfócito T (TCR), interação entre os co-

receptores OX40L e OX40 e atuação da citocina IL-4. Esses três sinais de perfil inflamatório 

do tipo 2 ativam e induzem a diferenciação de linfócitos Th em linfócitos Th2, havendo a 

fosforilação dos fatores de transcrição STAT6 e GATA-3, os quais, quando translocados para 

o núcleo, promovem a produção das citocinas do tipo 2 (IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13) e a expressão 

da proteína Bcl2, a qual promove a sobrevivência desses linfócitos (KAUR; BRIGHTLING, 

2012; LEE et al., 2019). 

Ademais, os linfócitos Th2, junto aos linfócitos T foliculares (Tfh), irão promover a 

ativação dos linfócitos B e induzir a troca do isotipo da imunoglobulina para IgE, mediante 

produção das citocinas IL-4 e IL-13. A partir disso, os plasmócitos produtores de IgE irão 

secretar essa imunoglobulina, a qual interage com o seu receptor FcεRI presente em mastócitos 

e, em menor quantidade, em basófilos e eosinófilos. Uma vez havendo IgE ligada ao FcεRI 

suficiente para promover a degranulação dos mastócitos, o indivíduo se torna sensibilizado para 

o alérgeno em questão (AKDIS et al., 2020; LICONA-LIMÓN et al., 2013). 

Nos indivíduos sensibilizados as subsequentes exposições ao alérgeno induzem, 

primariamente, uma resposta mediada por células da imunidade inata e pelo anticorpo da classe 

IgE, sendo estimulada pela TSLP. A ligação cruzada da IgE, a qual interage, 

concomitantemente, com o alérgeno e com o seu receptor, resulta na ativação e na degranulação 

dos mastócitos e, em menor escala, de basófilos. Esta ativação promove o aumento dos níveis 
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de S1P e sua consecutiva saída para o meio extracelular que, por meio da ligação aos receptores 

S1P1 e S1P2, presentes na membrana destas células, induz sua migração e a liberação grânulos 

de histamina, serina-proteases (triptase) e proteoglicanos (ISRAEL; REDDEL, 2017; SALUJA 

et al., 2017; VARRICCHI et al., 2018a). 

Estes mediadores são responsáveis por promover a vasodilatação, o aumento da 

permeabilidade vascular, hipersecreção de muco, dano ao tecido e a contração do músculo liso 

intestinal e bronquial, resultando nos sintomas alérgicos imediatos, tais como: espirros, coriza 

e broncoespasmos nas vias aéreas. Ocorre também, em um segundo momento, a liberação de 

mediadores neoformados, que incluem os mediadores lipídicos, prostaglandina D2 (PGD2), 

leucotrienos (particularmente leucotrieno C4 e os seus produtos de degradação, o LTD4 e o 

LTE4) e fator ativador plaquetário (PAF). Este evento, junto à liberação de citocinas pró-

inflamatórias, resulta no aumento da permeabilidade vascular, broncoconstrição prolongada, 

recrutamento de granulócitos e células efetoras da imunidade adaptativa, mediados, 

essencialmente, pelas citocinas IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13 (ISRAEL; REDDEL, 2017; LICONA-

LIMÓN et al., 2013). 

Outrossim, os eosinófilos e as ILC2s são de extrema importância no contexto das 

doenças alérgicas. Esta primeira célula imunológica está mais presente nos infiltrados 

inflamatórios das reações de fase tardia, sendo recrutadas pelos mediadores lipídicos, produzido 

por mastócitos, e pela quimiocina CCL11, produzida pelas células epiteliais nas regiões da 

inflamação, a qual interage com o seu receptor CCR3. A sua ativação é potencializada pela 

citocina IL-5, a qual é produzida por linfócitos Th2, mastócitos e ILC2s, promovendo a 

liberação de seus grânulos, os quais possuem a proteína básica principal, proteína catiônica 

eosinofílica, hidrolases lisossomais e a peroxidase de eosinófilos, sendo estes mediadores 

extremamente tóxicos para bactérias, helmintos e tecidos do indivíduo. Somado a isso, essas 

células também produzem os mediadores lipídicos, o que agrava o processo patológico (AKDIS 

et al., 2020; BOONPIYATHAD et al., 2019; FULKERSON; ROTHENBERG, 2013). 

As ILC2s, por sua vez, possuem um papel importante na interface entre imunidade inata 

e adaptativa na síntese da resposta alérgica. Estas células são pertencentes à primeira linha de 

defesa contra antígenos, sendo consideradas linfócitos residentes, e apresentam semelhanças 

fenotípicas aos linfócitos Th2, sendo capazes de produzir, através da expressão do fator de 

transcrição GATA-3, as citocinas IL-5, IL-9 e IL-13. A ativação dessas células ocorre através 

da interação com o alérgeno e já foi demonstrado que a TSLP potencializa esse efeito. As 

citocinas produzidas por essa célula induzem a produção de muco pelas células epiteliais, ativa 
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eosinófilos e também potencializa a ativação de mastócitos (BARTEMES et al., 2014; 

LAMBRECHT; HAMMAD, 2015; MJÖSBERG et al., 2011; MJÖSBERG et al., 2012). 

As informações, de maneira resumida, sobre o processo inflamatório do tipo 2 durante 

a sensibilização e na reexposição ao alérgeno estão explicitadas na figura 1. 

 

Figura 1: Processo inflamatório do tipo 2 durante a sensibilização e na reexposição ao alérgeno. 

Criado pelo autor em BioRender.com 

 

4.1.1. ALÉRGENOS 

 

Os alérgenos são compostos provenientes de diferentes fontes, incluindo pelos de 

cachorros e gatos, ácaros da poeira domiciliar, fungos, baratas, medicamentos, alimentos, 

compostos metálicos ou químicos, os quais tem a capacidade de desencadear uma resposta 

inflamatória. Estes compostos são, normalmente, proteínas ou glicoproteínas derivadas, 

principalmente, do epitélio, exoesqueleto ou partículas fecais, os quais podem afetar as vias 

aéreas, tanto superior como inferior, olhos, trato gastrointestinal e, em alguns casos, a circulação 

sistêmica, podendo levar à anafilaxia. A nomenclatura dos alérgenos se dá a partir das três 

primeiras letras do gênero somado a primeira letra do nome especifico, por exemplo: Der p 1 - 

Dermatophagoides pteronyssinus (BLUMENTHAL et al., 2019; MILLER, 2019; PLATTS-

MILLS; COMMINS, 2013; POMÉS; CHAPMAN; WUNSCHMANN, 2016). 
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Além da direta indução da resposta imune, os alérgenos podem induzir um processo 

inflamatório através de um mecanismo de reação cruzada. Neste caso, uma IgE, previamente 

formada, se liga a um alérgeno diferente daquele que induziu sua síntese, por exemplo, o Pen a 

1, alérgeno do camarão, pode se ligar a IgE previamente formada e específica para Der p 10, 

alérgeno do ácaro da poeira doméstica (HDM - do inglês House Dust Mites). Com isso, um 

indivíduo já sensibilizado a esse alérgeno de HDM pode ter o desencadeamento de um processo 

inflamatório alérgico sistêmico devido à ingestão de camarão e à possibilidade de uma reação 

cruzada com o Pen a1 (MILLER, 2019; PLATTS-MILLS; COMMINS, 2013; POMÉS; 

CHAPMAN; WUNSCHMANN, 2016).  

Os principais causadores das reações alérgicas na asma atópica são os alérgenos 

derivados do HDM. Esses animais produzem uma alta variedade de alérgenos, os quais, muitas 

vezes, além de serem imunogênicos também possuem atividade proteolítica, o que contribui 

para a indução do processo inflamatório. Na asma atópica, destaca-se a importância dos 

aeroalérgenos, os quais entram em contato com o paciente pelo ar inalado quando estão em 

suspensão no ambiente. Os principais aeroalérgenos sensibilizantes envolvidos nos quadros de 

alergias respiratórias são os provenientes das espécies D. pteronyssinus, Dermatophagoides 

farinae e Blomia tropicalis. Dentre essas espécies, pode se ressaltar os alérgenos derivados do 

D. pteronyssinus, como o Der p 1, Der p 2 e Der p 23, cujo reconhecimento pela IgE pode 

ultrapassar 50% dentre os indivíduos alérgicos, fato que os incluem na categoria “alérgenos 

principais” (MUELLER et al., 2016; POMES; CHAPMAN; WUNSCHMANN, 2016; RESCH 

et al., 2015). 

Os ácaros pertencem ao filo Arthropodibus, classe Arachnid, ordem Acari e subordem 

Astigmata, os quais são divididos em ácaros da poeira doméstica (Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei e Blomia tropicalis), ácaros de 

armazenamento (Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus destructor, Acarus siro e 

Tyrophagus putrescentiae) e ácaros da sarna. Esses animais demandam temperaturas e 

umidades ligeiramente elevadas para manterem o ciclo de vida, no entanto, conseguem 

sobreviver por longos períodos sem condições ideais. Essas características influenciam 

diretamente em suas distribuições globais e nas flutuações sazonais, o que está interligado com 

o aumento das internações, por conta de crises alérgicas, em diferentes estações do ano. 

Ademais, eles também são fotofóbicos e, por isso, são mais encontrados em áreas com pouca 

iluminação, como camas, roupas, colchões e edredons, onde depositam suas bolotas fecais ou 

parte de seus exoesqueletos contendo os alérgenos (POMES; CHAPMAN; WUNSCHMANN, 

2016; MILLER, 2019). 
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4.2. ASMA ATÓPICA 

 

A asma atópica é uma doença caracterizada por um processo inflamatório crônico de 

perfil 2 nas vias respiratórias inferiores, envolvendo células do sistema imune, epiteliais, 

endoteliais e da musculatura lisa. A interação entre as células epiteliais brônquicas com os 

alérgenos inalantes é o suficiente para desencadear a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

e o recrutamento e ativação das células imunes, incluindo células dendríticas, linfócitos Th, 

neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastócitos e macrófagos (HOFFMANN et al., 2016; 

REDDEL et al., 2015).  

Os pacientes acometidos por essa doença possuem como características clínicas as 

lesões teciduais no pulmão, disfunção do músculo liso e a remodelação das vias aéreas, o que 

resulta em hiperreatividade brônquica e obstrução destas vias, somado a uma elevada 

concentração sérica de IgE alérgeno-específico, superexpressão de TSLP e com uma 

predisposição à produção ampliada das citocinas IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13. Histologicamente, 

esses pacientes possuem diversas modificações no tecido pulmonar, podendo citar a infiltração 

de células inflamatórias, hiperprodução de muco, hipertrofia e hiperplasia do músculo liso, 

deposição de colágeno peribrônquico, espessamento da lâmina reticular, fibrose subepitelial e 

proliferação de miofibroblastos como alguns exemplos dessas modificações, sendo mostrado 

em um corte histológico na figura 2 (SCHATZ; ROSENWASSER, 2014; WU et al., 2012; WU 

et al., 2013).  

Figura 2: Corte histopatológico das vias aéreas de um paciente saudável (esquerda) e um asmático (direita). 

smooth muscle (Sm – músculo liso); basement membrane (Bm – membrana basal); blood vessel (Bv – vaso 

sanguíneo); epithelium (Ep – Epitélio). (Holgate et al., 2015). 
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A remodelação das vias aéreas nos asmáticos está diretamente associada ao dano 

tecidual causado pela inflamação crônica, resultando em um reparo desregulado com 

subsequente obstrução das vias aéreas e o declínio da função pulmonar de maneira progressiva. 

Essa remodelação é estimulada por linfócitos Th2 GATA-3+, através da produção de suas 

citocinas IL-4 e IL-13, as quais são responsáveis pelo desencadeamento da fibrose subepitelial, 

hiperplasia de células caliciformes e hiperreatividade das vias aéreas. Wu e colaboradores 

(2013) relataram que nos pulmões de asmáticos há o aumento da expressão de colágeno I e da 

proteína α-SMA, os quais são marcadores de remodelamento das vias aéreas. Adicionalmente, 

ocorre um aumento da diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, o qual é um produtor 

de diversos componentes da matriz extracelular, como a α-SMA. Dessa forma, a hiperplasia de 

miofibroblastos pode apresentar um importante papel no remodelamento das vias aéreas em 

pacientes asmáticos (CHEN et al., 2013; WU et al., 2012; WU et al., 2013). 

Na figura 3, está sendo ilustrado, resumidamente, os processos celulares e moleculares 

envolvidos nos fatores patológicos e mudanças histológicas que desencadeiam o 

remodelamento das vias aéreas, com subsequente obstrução e declínio da função pulmonar.   

 

Figura 3: Esquema ilustrando os processos celulares e moleculares envolvidos nos fatores patológicos que 

desencadeiam o remodelamento das vias aéreas. 

Criado pelo autor em BioRender.com 

 

A asma atópica também pode contribuir para a senescência celular, a qual é um estado 

caracterizado pelo interrompimento do ciclo celular permanentemente, ou seja, ocorre a 

interrupção irreversível do crescimento celular. No epitélio brônquico de asmáticos há uma 

maior expressão das proteínas p16 e p21, as quais são proteínas envolvidas nas vias de 

senescência p16INK4/CDK/pRb e p19ARF/p53/p21, sendo esse aumento de p21 diretamente 
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proporcional a gravidade da asma. Além disso, também há atenuação da expressão da proteína 

Ki67, a qual é utilizado como marcador de proliferação celular. Portanto, a inflamação crônica 

nos pulmões pode atuar como estresse para as células epiteliais brônquicas, induzindo-as a 

entrarem em senescência (WU et al., 2013). 

Os mastócitos são células que possuem um papel central nessa inflamação crônica, 

tendo sua ativação mediada pela ligação cruzada do alérgeno com a IgE, a qual está ligada ao 

receptor FcεRI. Os mediadores inflamatórios liberados por essas células, e também, por 

basófilos, favorecem o agravamento do processo patológico asmático, no qual, por exemplo, a 

IL-13 promove a hipersecreção de muco, a hipersensibilidade e o remodelamento das vias 

aéreas. Similarmente, a IL-5 promove o recrutamento e a ativação dos eosinófilos, os quais 

secretam outras moléculas que participam do processo inflamatório, como a tripsina, enzima 

danosa ao tecido, e o TGF-β, o qual induz a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos, 

contribuindo para a síntese excessiva de proteínas da matriz extracelular, fibrose subepitelial e 

deposição de colágeno peribrônquico (CHEN et al., 2013; GAUVREAU et al., 2014; MATĚJ 

et al., 2014). 

Ademais, as ILC2s também possuem um importante papel e já foi detectado a presença 

de grandes quantidades dessa célula em lavado broncoalveolar e sangue periférico em pacientes 

asmáticos. Componentes polissacarídicos presentes no HDM foram capazes de induzir a 

liberação de IL-5, IL-9 e IL-13 pelas ILC2s, mediado por TSLP, IL-33 e IL-25, levando à 

hipersecreção de muco, hiperresponsividade das vias aéreas e eosinofilia, indicando à 

importância destas citocinas epiteliais no contexto da inflamação pulmonar (GAUVREAU et 

al., 2020; HUANG et al., 2019; LIU et al., 2015; NAGAKUMAR et al., 2016; SMITH et al., 

2016; VAN DYKEN et al., 2014).  

O desenvolvimento e progressão da asma atópica está diretamente relacionada à 

predisposição genética em diferentes faixas etárias, pela exposição a diversos fatores 

ambientais e ao estilo de vida contemporâneo, o que favorece a exposição aos alérgenos e à 

fatores de risco para asma (CECCHI; D’AMATO; ANNESI-MAESANO, 2018; FERREIRA 

et al., 2017; FERREIRA et al., 2019). Somado a isso, uma revisão recente apontou que a 

obesidade pode ser um fator de risco e exerce um papel substancial no desenvolvimento da 

asma, essencialmente, em resultado a alterações da microbiota e consequente indução de 

processos inflamatórios (PETERS; DIXON; FORNO, 2018). Além disso, infecções virais 

respiratórias, no início da vida, contribuem para a expressão de mediadores pró-inflamatórios, 

incluindo a TSLP, o que desencadeia uma cascata de inflamação e predispõe ao 

desenvolvimento de asma atópica (MOOREHEAD et al., 2020). 
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A quantidade de novos casos de asma atópica tem crescido no mundo todo, a 

Organização Mundial de Saúde estima que existam, atualmente, 300 milhões de casos de asma 

atópica e, até 2025, esse número pode chegar aos 400 milhões de casos. Ademais, há, pelo 

menos, 250 mil mortes por essa doença por ano, as quais muitas delas poderiam ser evitadas 

(PAWANKAR, 2014). Outrossim, na realidade brasileira, o Ministério da Saúde estima que 

haja 20 milhões de indivíduos vivendo com a asma, o que tem gerado uma alta despesa aos 

cofres públicos (ASBAI, 2020).  

Segundo o Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) 

esse impacto foi de US$ 52 milhões por ano entre 1992 e 2006, a qual, de acordo com Perini 

(2015), poderia haver o custo de até 18 bilhões de reais caso todos pacientes tivessem acesso 

ao tratamento correto. Além do custo financeiro direto, há um alto impacto social ocasionado 

pela asma no Brasil, visto que muitos indivíduos são demitidos ou não conseguem ir trabalhar 

e/ou estudar devido a exacerbação de crises de asma. Dessa forma, fica evidente que a asma 

atópica gera diversos custos diretos (ida ao médico ou hospital, medicação, exames, etc) e 

indiretos (prejuízos no ambiente de trabalho e/ou escolar), se tornando um problema não só 

sanitário, como também, financeiro e social (DAMASCENO et al., 2012; PERINI, 2015). Os 

dados mostrando o impacto econômico e sanitário da asma atópica no Brasil, nos EUA e na 

Europa estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Impacto da Asma Atópica no Brasil, Estados Unidos (EUA) e Europa (países pertencentes a união 

europeia 

 

Adicionalmente, estima-se que 70% dos pacientes asmáticos possuem asma moderada 

ou grave, os quais, por vezes, não respondem aos tratamentos convencionais, caracterizados 

 Brasil EUA Europa 

Custo por Pessoa Estimado R$ 2.0001 US$ 3.3004 US$ 1.9007 

Custo Estimado 
US$ 52 milhões2 / 

R$ 13 ~ 18 bilhões1 
US$ 56 bilhões*4 € 19 ~ 20 bilhões*7 

Total de Casos 20 milhões3 25 milhões5 30 milhões7 

Total de Mortes e/ou por 

100 mil Habitantes por ano 

2.5002 

1,3 por 100 mil1 

3.5246 

1,1 por 100 mil6 
0,75 por 100 mil8 

Fonte: 1: PERINI, 2015 / 2: DAMASCENO et al., 2012 / 3: ASBAI, 2020 / 4: CDC, 2011 / 5: CDC, 2021a / 6: 

CDC, 2021b / 7: NUNES; PEREIRA; MORAIS-ALMEIDA, 2017 / 8: European Health Information Gateway  

*Custos diretos + indiretos 
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pelo uso de corticoesteróides e agonistas do receptor beta-2 adrenérgico. Esta realidade está 

diretamente relacionada com a sustentação da infiltração de células inflamatórias no pulmão e 

os diferentes padrões da resposta inflamatória asmática, fazendo com que a asma atópica possua 

diferentes fenótipos, os quais podem exigir tratamentos diferenciados e mais específicos. Por 

exemplo, os pacientes com asma grave não-controlada, geralmente, apresentam um fenótipo de 

eosinofilia persistente nas vias aéreas e, em consequência, o tratamento com altas doses de 

glicocorticoides inalatórios e orais acabam não revertendo o quadro (CHUNG et al., 2014; 

CORREN et al., 2017; GAUVREAU et al., 2014; KABATA et al., 2013). 

A fenotipagem clínica da asma atópica pode ser baseada na gravidade da doença e na 

resposta aos tratamentos, além de ser levado em consideração o perfil celular e molecular do 

processo inflamatório, porém, ainda não foi elucidado os mecanismos que induzem essa 

diferença de resposta em cada perfil. Com isso, um dos perfis mais comuns e recorrentes é o 

fenótipo Th2 high, o qual é caracterizado pela alta expressão de citocinas do tipo 2, influxo de 

linfócitos Th2 e de ILC2s nas vias aéreas. Essas células induzem quadros de hipersecreção de 

muco, eosinofilia e hiperresponsividade do músculo liso por atuarem em células dessa região, 

como células musculares lisas e epiteliais. Esse fenótipo possui boa responsividade ao 

tratamento com corticoides inalatórios (CHENG et al., 2014). 

A asma grave afeta cerca de 5 a 10% dos asmáticos e requer tratamento com altas doses 

de corticoides inalatórios junto com controladores secundários, como corticoides sistêmicos, 

visando controlar a doença. Contudo, cerca de 87% desses pacientes possuem asma grave 

refratária, na qual os tratamentos não surgem efeito e a doença acaba ficando descontrolada, 

havendo o desencadeamento de diversas crises de asma com, normalmente, necessidade de 

hospitalização. Nesses casos, além da maior probabilidade de ter episódios de exacerbação da 

asma, também há o alto gasto com fármacos e intensa redução da qualidade de vida dos 

pacientes. Por isso, estratégias terapêuticas adicionais e mais específicas estão sendo estudadas 

e desenvolvidas visando tratar esses pacientes (CHUNG et al., 2014; CORREN et al., 2017; 

CORREN et al., 2020; MENZIES-GOW et al., 2020a).  

Uma dessas estratégias terapêuticas visam o uso de anticorpos para bloquear moléculas 

envolvidas na fisiopatologia da asma atópica. Nesse caso, há alguns exemplos de fármacos 

consolidados e licenciados ou ainda em testes clínicos, tais como anti-IL-13 

(Tralokinumab/Lebrikizumab), anti-IL-5 (Benralizumab/Mepolizumab/Reslizumab), anti-IgE 

(Omalizumab), anti-IL-31 (Nemolizumab) e anti-IL-13/IL-4 (Dupilumab). Esses 

medicamentos têm demonstrado segurança e eficácia em atenuar os episódios da exacerbação 

da asma, melhorar as funções pulmonares e os scores dos sintomas clínicos em pacientes que 
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não respondem aos tratamentos convencionais. No entanto, o custo para essas terapias ainda 

são muito altas, o que torna inviável para muitos pacientes (CHUNG et al., 2014; MITCHELL; 

EL-GAMMAL; O’BYRNE, 2016).   

Os tratamentos convencionais para asma visam diminuir a inflamação nas vias aéreas 

através da inibição da resposta inflamatória. Como por exemplo os glicocorticoides inalatórios, 

os quais reduzem tanto os níveis basais como os induzidos, por alérgenos, de óxido nítrico 

exalado e de eosinófilos, além disso, os corticoides inalatórios ou orais também inibem a 

transcrição das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 e o recrutamento e ativação de células inflamatórias. 

Por outro lado, os tratamentos com anticorpos visam inibir componentes específicos da resposta 

inflamatória, como citocinas, receptores ou a imunoglobulina IgE, e, por isso, acabam 

possuindo uma eficácia variada por conta dos diferentes fenótipos da resposta inflamatória 

asmática (GAUVREAU et al., 2020; MENZIES-GOW et al., 2020a). 

Foi relatado que os anticorpos frente a IL-13 tiveram resultados positivos na melhora da 

função pulmonar em pacientes com fenótipo Th2. Similarmente, o Dupilumab, anticorpo frente 

ao receptor α da IL-4 (IL-4Rα) que é comum ao receptor da IL-13, conseguiu controlar a asma 

apesar da suspensão do tratamento com glicocorticóides inalados e com agonistas do receptor 

beta-2 adrenérgico de longa duração (LABA), retratando que possui eficácia no controle da 

inflamação e da exacerbação da asma. Outrossim, o Omalizumab (anti-IgE), anticorpo 

monoclonal que reduz a IgE sérica e seu receptor em células pró-inflamatórias, apresentou 

resultados promissores quando administrado em pacientes com fenótipo Th2 high, os quais 

expressavam elevadas quantidades das citocinas IL-9, IL-13, TSLP, IL-25 e IL-33, níveis altos 

de fração de oxido nítrico exalado (FeNO), eosinófilos e com baixa função pulmonar 

(GAUVREAU et al., 2014; HUANG et al., 2019; KABATA et al., 2013). 

Nesses pacientes, o tratamento com o Omalizumab atenuou a expressão das citocinas 

TSLP, IL-25 e IL-33, além de ter reduzido também a produção de IL-13 e melhorou a 

frequência das exacerbações da asma, a função pulmonar e o status do controle da asma. Huang 

e colaboradores (2019) relataram que essa melhora possa ser devido ao efeito inibitório nas 

células pró-inflamatórias, principalmente, em mastócitos, uma vez que a degranulação dessa 

célula é dependente da interação da IgE com o FcεRI, portanto, não haveria a expressão e 

secreção de diversos mediadores inflamatórios. Por outro lado, eles também observaram que o 

uso de Omalizumab não teve efeito em 57% dos pacientes que participaram do estudo, os quais 

tiveram sintomas e quadros de exacerbação da asma significativos e precisaram de terapias 

adicionais, estes pacientes apresentavam inflamações das vias aéreas com alta presença de 

eosinófilos e neutrófilos (HUANG et al., 2019). 
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4.3. LINFOPOIETINA ESTROMAL TÍMICA (TSLP) 

 

A TSLP é uma citocina produzida, principalmente, por células do epitélio mediante 

contato com diversos fatores ambientais, alérgenos ou agentes pró-inflamatórios. No entanto, 

essa citocina também pode ser expressa por células pró-inflamatórias, como mastócitos, 

monócitos, basófilos, células dendríticas e macrófagos, além de células do músculo liso das 

vias aéreas. Diferentemente de pacientes saudáveis, os asmáticos possuem alta expressão de 

TSLP, o que contribui diretamente para a manutenção e persistência da inflamação e gravidade 

da doença, visto que esse aumento está relacionado com a maior expressão de citocinas do tipo 

2, o que favorece a lesão tecidual, o remodelamento das vias aéreas e a hiperreatividade 

brônquica. Além disso, a expressão da TSLP também pode ser induzida por fatores ambientais 

não alergênicos, tais como a exposição a partícula de diesel, fumaça de tabaco e infecções virais, 

o que pode contribuir para a exacerbação e ativação da resposta inflamatória (CORREN et al., 

2017; GAUVREAU et al., 2020; HUANG et al., 2019). 

A origem do nome linfopoietina estromal tímica (TSLP) se deve ao fato de ter sido 

primeiramente isolada e identificada em meio condicionado de uma linhagem de células 

estromais tímicas. Porém, posteriormente, foi detectado que é expressa na pele, baço, rins, 

pulmões, medula óssea, tecidos linfoides, queratinócitos, células musculares lisa e fibroblastos 

pulmonares. Essa citocina possui homologia com a IL-7 e se constitui como parte da família de 

citocinas IL-2 (assim como IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-13, IL-15, IL-21), além de possuir duas 

isoformas, as quais compartilham da mesma estrutura C terminal (LIN et al., 2018; 

VARRICCHI et al., 2018b). 

A expressão da isoforma longa, constituída por 159 aminoácidos, é estimulada por sinais 

pró-inflamatórios e está envolvida nos processos de indução e manutenção da inflamação 

alérgica. Esta isoforma é constituída por quatro α-hélices estabilizadas por três pontes 

dissulfeto, tendo também três potenciais sítios de N-glicosilação e 7 resíduos de cisteína. Por 

outro lado, a isoforma curta, constituída por 60 aminoácidos, é expressa constitutivamente e 

tem papel anti-inflamatório, anti-microbiano e na manutenção da homeostasia. Com isso, a 

expressão em diferentes estados fisiológicos e patológicos dessas isoformas demonstram que 

elas podem constituir um importante marcador de processo inflamatório no tecido. (LIN et al., 

2018; MATERA et al., 2020; MOOREHEAD et al., 2020; VERSTRAETE et al., 2017). 

A TSLP se liga ao seu receptor heterodímero, que se constitui do receptor CRLF2 

(cytokine receptor-like fator 2), chamado também de TSLPR, que é estruturalmente semelhante 

à cadeia comum gama (γ) do receptor de IL-2, e o receptor de cadeia α de IL-7 (IL-7Rα – 
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CD127). Este receptor é expresso em diversas células, como mastócitos, células dendríticas, 

basófilos, linfócitos T, linfócitos B, ILC2s e eosinófilos, e, por isso, essa citocina consegue 

atuar em diferentes células promovendo um amplo efeito na inflamação alérgica. Dessa forma, 

de modo orquestrado, a TSLP se liga ao TSLPR (CRLF2) e atrai eletrostaticamente a cadeia 

IL-7Rα, o que forma um complexo de alta afinidade, permitindo uma eficiente ativação celular 

e realização das atividades efetoras (MATERA et al., 2020; KABATA et al., 2020; KITAJIMA 

et al., 2011; VERSTRAETE et al., 2014; VERSTRAETE et al., 2017).  

Diversos componentes metabólicos são ativados pela TSLP, incluindo ERK1/2, p38 

AKT-1, proteína ribossomal S6 quinase, 4E-BP1, JNK e JAK, induzindo a fosforilação de 

STAT1, STAT3, STAT4, STAT5 e STAT6, os quais são translocados para o núcleo e 

transcrevem genes para as funções biológicas (WU et al., 2013; ZHONG et al., 2012; ZHONG 

et al., 2014). Shi e colaboradores (2017) mostraram a participação de JAK-1 e JAK-2 na 

polarização para o perfil Th2 mediante estímulo derivado de células dendríticas ativadas por 

TSLP, principalmente modulando OX40L, sendo a via JAK/STAT essencial na expressão de 

MHC II e de moléculas co-estimulatórias (SHI et al., 2017). Somado a isso, foi visto que a 

inibição com anticorpos monoclonais anti-PI3K/Akt, em linhagem de célula epitelial 

brônquica, suprimiu a expressão de TSLP induzida por alérgeno de HDM e, também, impediu 

um potencial disfunção na distribuição de E-caderina, demonstrando que a Akt fosforilada é 

uma importante molécula envolvida na regulação da expressão de TSLP (HU et al., 2017). 

 Polimorfismos no gene da TSLP estão associados à uma propensão aumentada no 

desenvolvimento de asma atópica na infância e na idade adulta. Um polimorfismo de 

nucleotídeo único (SNP) na região upstream da TSLP, rs1837253, se mostrou relacionado com 

a asma grave com fenótipo eosinofílico, no qual o alelo rs1837253 recessivo foi associado a um 

menor risco de desenvolvimento de asma atópica, conferindo, portanto, uma certa proteção. 

Moorehead e colaboradores (2020) observaram uma maior expressão da TSLP nos 

homozigotos dominantes em comparação com os recessivos e, quando houve a administração 

de poli (I:C), as células nasais, que possuíam o genótipo dominante, expressaram, em maior 

quantidade, a isoforma longa quando comparados aos que tinham, pelo menos, um alelo 

recessivo (GAUVREAU et al., 2014; MOOREHEAD et al., 2020). 

Da mesma forma, o genótipo rs11466749 AA se mostrou associado a quadros de asma 

atópica, tendo dois SNPs relacionados especificamente com o gênero. Nesse caso, o genótipo 

SNP rs3806933 CC foi associado com um risco aumentado para asma em meninos e, por outro 

lado, o genótipo rs2289276 CC foi associado à um aumento da contagem de eosinófilos em 

meninas asmáticas. Esses resultados demonstram um importante papel de diferentes variantes 
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gênicas do gene TSLP na propensão para um perfil Th2, com indução da inflamação alérgica 

nas vias aéreas e desenvolvimento da asma (BIRBEN et al., 2014; GAUVREAU et al., 2014; 

MOOREHEAD et al., 2020). 

A TSLP pode atuar modulando as respostas imunes inatas e adaptativas, possuindo um 

papel central na regulação da inflamação nos pulmões mediante indução da expressão de 

mediadores inflamatórios por mastócitos, células natural killer (NK), células dendríticas, 

basófilos, ILCs e neutrófilos, além de prevenir a apoptose celular, induzir a diferenciação e a 

proliferação precoce de células T e B e atuar na regulação da imunidade de barreiras imunes. 

Junto a isso, a TSLP também pode contribuir para a senescência celular e remodelamento das 

vias aéreas. Wu e colaboradores (2013) mostraram, in vitro, que a TSLP induz o remodelamento 

das vias aéreas através da regulação positiva das proteínas p16 e p21 e diminuição da proteína 

Ki67. Somado a isso, a administração de WP1066, um composto inibidor da via Jak2-STAT3, 

inibiu o remodelamento das vias aéreas e a senescência celular induzidas por TSLP e, em 

modelo murino, reduziu a hiperresponsividade das vias aéreas, sugerindo que a TSLP pode 

atuar via STAT3 para esses efeitos (CORREN et al., 2017; WU et al., 2012; WU et al., 2013). 

No epitélio brônquico, a TSLP pode promover a fosforilação de STAT5, a qual já 

demonstrou ter um importante papel na proliferação de linfócitos em modelos murinos de asma, 

e STAT3. Estes fatores de transcrição contribuem para a proliferação celular e reparo tecidual, 

os quais, junto com as lesões teciduais, influenciam e colaboram para o remodelamento e 

obstrução das vias aéreas. Adicionalmente, Wu e colaboradores (2012) relataram que a 

superexpressão de colágeno I e α-SMA em fibroblastos de pulmão humano são dependentes da 

fosforilação de STAT3, mas não de STAT5, promovido pela atuação da TSLP. Ademais, 

acredita-se que a hiperplasia de miofibroblastos pode ser estimulada pela TSLP, retratando uma 

outra via de remodelamento estimulada por essa citocina (WU et al., 2012). 

Em um modelo de camundongo asmático, a exposição crônica e prolongada a 

aeroalérgenos de HDM acarretou na superexpressão de TSLP nos pulmões, o qual foi 

diretamente relacionada ao remodelamento das vias aéreas e com o desbalanceamento da 

homeostase T-bet/GATA-3. Havendo a maior expressão de GATA-3 e uma resposta robusta de 

linfócitos Th2 produtores de IL-4, IL-13 e TGF-ß1, seguido de uma inflamação pulmonar 

crônica característico da asma (CHEN et al., 2013; WU et al., 2012). Em humanos, um estudo 

demonstrou a capacidade dos alérgenos em induzir a produção de IL-25, IL-33 e TSLP no 

epitélio e na submucosa brônquica. Foi observado, também, que as citocinas IL-25, IL-33, IL1β 

e TNF-α podem estimular a expressão da TSLP nas vias aéreas, retratando a importância dessas 
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citocinas em promover a inflamação alérgica por indução da TSLP (WANG et al., 2018; WU 

et al., 2012). 

Além disso, Chen e colaboradores (2013) mostraram que a inibição da TSLP antes da 

estimulação com alérgenos de HDM levou à redução do influxo de eosinófilos, macrófagos, 

linfócitos e neutrófilos no infiltrado inflamatório. Seguido de diminuição dos níveis das 

citocinas IL-4, IL-13 e TGF-ß1, da inibição e supressão de fibrose subepitelial, da hipersecreção 

de muco, da hiperreatividade das vias aéreas, da hiperplasia de células caliciformes e do 

depósito de colágeno peribrônquico, o que reduziu a espessura das vias aéreas. Esta inibição de 

TSLP, portanto, eliminou a inflamação estabelecida nas vias aéreas e evitou a remodelação 

estrutural delas. Outrossim, houve a diminuição da expressão de OX40L, CD80 e CD86 em 

células dendríticas CD11c+, evidenciando o papel crucial dessa citocina na maturação e 

diferenciação de células dendríticas das vias aéreas para um perfil inflamatório de perfil 2 

(CHEN et al., 2013). 

As células dendríticas CD11c+, derivadas do pulmão, são uma importante fonte de 

TSLP, expressando essa citocina por um mecanismo autócrino cuja ação pode se dar em 

looping. Estas células são ativadas pelo contato com a TSLP, derivada do epitélio, e com o 

alérgeno, assumindo um fenótipo caracterizado pelo aumento da expressão dos co-receptores 

CD40, CD80 e OX40L, dos fatores de transcrição IRF4 e KLF4 e das quimiocinas CCL17 e 

CCL22 (KASHYAP et al., 2011; TUSSIWAND et al., 2015; WILLIAMS et al., 2013). Essas 

células migram para os linfonodos, nos quais interagem com linfócitos Th, os quais são atraídos 

pela CCL17 e CCL22, através do OX40L com o OX40, induzindo a diferenciação, na presença 

de IL-4, em linfócitos Th2 efetoras e de memória, com a expressão de STAT5 e STAT6-

GATA3 e produção das citocinas IL-4, IL-5, IL-13 e TNF-α (CHEN et al., 2013; GAUVREAU 

et al., 2020; ROCHMAN et al., 2018; WALKER; MCKENZIE, 2017; WU et al., 2012). Esse 

processo e atuação da TSLP está ilustrado no esquema da figura 4. 
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Figura 4: Esquema retratando o papel da TSLP nas células dendríticas (CD) com posterior ativação de linfócitos 

Th naive e sua diferenciação em linfócitos Th2. 

Criado pelo autor em BioRender.com 

 

A TSLP também atua nos mastócitos, promovendo a diferenciação dessas células na 

medula óssea, induzindo a expressão de citocinas e das quimiocinas CCL1 e CXCL8 e, também, 

promovendo a proliferação dessas células, sendo este processo mediado pela interação da 

oncoproteína MDM2 com o STAT6. Esse efeito contribui diretamente para a inflamação, 

eosinofilia e produção da imunoglobulina IgE, culminando nas reações alérgicas locais e 

sistêmicas. Além disso, os mastócitos também possuem um mecanismo autócrino de produção 

de TSLP a partir do contato com a IL-4, sendo esse mecanismo mais presente em pacientes 

atópicos (GAUVREAU et al., 2020; HAN et al., 2014). De maneira complementar, um estudo 

in vivo, realizado por Nam e colaboradores (2018), mostrou evidências que a TSLP promove a 

liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina, substância P e PGD2, e que p56lck, 

uma tirosina-quinase associada aos linfócitos T, participa da degranulação de mastócitos 

através de sua ação no sistema STAT6/TSLP.  

Da mesma forma que em mastócitos, a TSLP pode promover a maturação de basófilos 

da medula óssea, contribuindo, também, para a sobrevida destas células na periferia. A função 

dos basófilos, mediado pela TSLP e pela IL-3, no processo patológico alérgico é semelhante 

aos mastócitos, tendo papel de expressar e secretar mediadores inflamatórios como a histamina, 

leucotrienos e citocinas de perfil 2 (SALTER et al., 2015; SIRACUSA et al., 2011). Por outro 

lado, os macrófagos alveolares desempenham um papel na asma atópica mediada por TSLP, 

atuando no desenvolvimento e no agravamento do processo inflamatório, visto que a TSLP 
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induz a expressão de CD80 por macrófagos e monócitos CD14+, além da produção aumentada 

de IL-33 pelos macrófagos (DRAIJER et al., 2018; HIRANO et al., 2011; NABE et al., 2018). 

Similarmente, os eosinófilos podem responder diretamente ao TSLP, recebendo sinais 

anti-apoptóticos e aumentando a expressão de moléculas de adesão, e também, indiretamente, 

no qual são recrutados e ativados a partir da IL-5, a qual tem sua expressão potencializada pela 

TSLP. Sendo assim, a TSLP, por mecanismos diretos e indiretos, promove uma eosinofilia nas 

vias aéreas, os quais, através da produção de TGF-β1 e formação de armadilhas extracelulares 

eosinofílicas, desempenham um importante papel no desenvolvimento da inflamação asmática 

e em alterações estruturais associados ao remodelamento das vias aéreas, como a deposição de 

colágeno peribrônquico, lesão tecidual e a fibrose subepitelial (CHEN et al., 2013; 

GAUVREAU et al., 2014; GAUVREAU et al., 2020). 

O papel da TSLP nos mastócitos, basófilos e eosinófilos é ilustrado, sucintamente, no 

esquema da figura 5. 

 

Figura 5: Esquema mostrando o papel da TSLP nos mastócitos, basófilos e eosinófilos. 

Criado pelo autor em BioRender.com 

 

Junto aos eosinófilos, os linfócitos Th2 podem responder diretamente ao TSLP, o qual, 

com a expressão de GATA-3, exerce um importante papel no processo de remodelamento das 

vias aéreas. Atuando, por exemplo, na hiperplasia de glândulas da mucosa, promovendo a alta 

expressão e secreção de muco nas vias aéreas, e, também, contribuindo para a hiperplasia de 

células caliciformes, deposição de colágeno peribrônquico e fibrose subepitelial, através da 

expressão das citocinas IL-4, IL-5, IL-9, IL-13 e TGF-β1. Com isso, quando ocorre a inibição 

da TSLP, a infiltração e ativação dos linfócitos Th2 e eosinófilos diminui significativamente, 

não havendo, portanto, modificações características dessas células nas vias aéreas (CHEN et 

al., 2013; GAUVREAU et al., 2014; GAUVREAU et al., 2020). 
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Adicionalmente, além do papel funcional da TSLP em linfócitos Th, essa citocina pode 

atuar diretamente nos linfócitos Tfh. Essas células são de extrema importância na sobrevida e 

maturação de linfócitos B nos centros germinativos, sendo esse papel mediado por IL-21, PD1, 

CXCR5, CXCL13, ICOS e pela ativação do fator de transcrição Bcl6 (CROTTY, 2014). 

Normalmente, as células Tfh estão mais presentes em sítios característicos de perfil Th1 e Th17, 

porém, as células dendríticas, ativadas por TSLP, podem induzir as células Tfh a terem funções 

típicas de Th2, como a produção de IL-4 e indução da secreção de IgE. Vale ressaltar que, de 

maneira similar à ativação dos linfócitos Th2, o papel do co-receptor OX40L é fundamental 

nesse processo (PATTARINI et al., 2017).  

Por outro lado, as células Tregs expressam o receptor TSLPR e parecem ser reguladas 

negativamente pela atuação do TSLP, visto que níveis elevados dessa citocina, em pacientes 

asmáticos alérgicos, foram relacionados com atividade supressora deficiente e baixa quantidade 

de células Tregs, além de ter sido identificado que a estimulação de TSLP pode comprometer 

a expressão da IL-10. Essas observações demonstram que a TSLP pode estimular diretamente 

o processo inflamatório e também inibir a supressão dele (CHAUHAN et al., 2015; 

GAUVREAU et al., 2020). Entretanto, a frequência de células Treg permaneceu elevada 

mediante supressão de TSLP, no estudo realizado por Baatjes e colaboradores (2015). 

A atuação da TSLP em linfócitos Tfh com posterior ativação e diferenciação de 

linfócitos B em plasmócitos secretores de IgE, além da atuação em Tregs, está retratado, em 

linhas gerais, no esquema da figura 6. 

 

Figura 6: Esquema ilustrando o papel da TSLP em linfócitos Tfh e Tregs. 

Criado pelo autor em BioRender.com 
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4.3.1. INIBIDORES DE TSLP 

 

Para o tratamento de asma atópica, os corticoesteróides são os primeiros medicamentos 

escolhidos, contudo, alguns pacientes desenvolvem resistência a eles e, consequentemente, 

ficam com a asma descontrolada, apresentando sintomas clínicos da doença e exarcebações 

frequentes. Já foi observado que a TSLP possui uma participação neste mecanismo de 

resistência, mediado, principalmente, por STAT5 e pelas ILCs (KABATA et al., 2013). Dessa 

forma, drogas que visem a inibição da TSLP e de suas vias podem ser métodos adicionais que 

podem contribuir para o tratamento, majoritariamente, de pacientes com asma atópica grave 

refratária, principalmente pelo fato de a TSLP estar no início da cascata do processo 

inflamatório. 

O uso de anticorpo anti-TSLP em modelo murino de asma reduziu o processo 

inflamatório mediado por células Th2 após exposição a alérgenos de HDM, retratado pela 

diminuição da hiperplasia das células do trato respiratório e do infiltrado inflamatório. O pré-

tratamento com o anticorpo ainda diminuiu o remodelamento das vias aéreas durante a 

exposição aos alérgenos, sendo, também, acompanhada da redução nos níveis de TGF-β1, a 

qual tem participação nesse processo. As expressões dos co-receptores OX40L, CD80 e CD86 

também foram substancialmente suprimidas nas células dendríticas (CHEN et al., 2013). 

Vannella e colaboradores (2016) observaram que, após o bloqueio in vivo, de forma 

única ou combinada, com anti-TSLP, anti-IL-25 e anti-IL-33, no quadro de asma já estabelecido 

induzida por alérgeno de HDM, não houve atenuação do processo inflamatório, ao contrário do 

que ocorre quando há a administração desses anticorpos na primeira exposição ao alérgeno, no 

qual há diminuição do processo inflamatório. Esses resultados sugerem que o bloqueio destas 

citocinas, de maneira combinada ou não, parece ser ineficaz em um cenário inflamatório já 

estabelecido, contudo, eficiente no início da exposição alergênica e do processo inflamatório 

(VANELLA et al., 2016). 

Adicionalmente, há um anticorpo monoclonal IgG2λ humano, denominado 

Tezepelumab (AMG157/MEDI9929), o qual é injetado de maneira intravenosa, com função de 

inibir a ligação da TSLP ao TSLPR, e tem sido testado em pacientes com asma em tratamento 

com corticoesteróides de dose média/alta. Corren e colaboradores (2017) mostraram, em um 

ensaio clínico de fase 2 que avalia a eficácia e segurança do Tezepelumab, que indivíduos 

tratados com esse biofármaco, quando comparados ao grupo placebo, apresentaram redução 

significativa da taxa de exacerbação da asma anual, melhora da função pulmonar, diminuição 

da eosinofilia e de IgE sérica total. No entanto, foram relatados três efeitos colaterais graves 
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associados a esse biofármaco, incluindo acidente vascular cerebral e pneumonia no mesmo 

indivíduo, o qual foi à óbito, e síndrome de Guillain-Barré em outro voluntário, o qual se 

recuperou totalmente após 3 meses (CORREN et al., 2017; CORREN et al., 2020). 

Da mesma forma, em um estudo envolvendo 31 pacientes com asma atópica leve e 

estável, o Tezepelumab levou a reduções significativas nos níveis de eosinófilos, no sangue e 

no escarro, e da fração de óxido nítrico exalado antes e após o desafio com alérgeno, quando 

comparado ao grupo placebo, retratando que houve diminuição da inflamação nesses pacientes. 

Além disso, também houve redução do percentual máxima no volume de ar exalado no primeiro 

segundo (VEF1) e atenuação da broncoconstrição induzida. Nesse estudo não foi relatado 

efeitos adversos graves no grupo tratado (GAUVREAU et al., 2014). 

Outrossim, em um outro estudo de fase 2 feito por Corren e colaboradores (2020), foi 

analisado o efeito do Tezepelumab na frequência das visitas ao hospital, duração das 

hospitalizações e permanência na UTI em pacientes com asma grave não controlada. Diante 

disso, foi relatado que os pacientes que receberam o Tezepelumab, quando comparados ao 

grupo placebo, tiveram uma diminuição das visitas ao hospital por conta da redução das 

exacerbações da asma e uma diminuição das hospitalizações e permanência na UTI. Estes 

resultados fornecem dados importantes acerca da eficácia do Tezepelumab no tratamento de 

asma grave não controlada. Entretanto, nesse estudo, não foi descrito os efeitos adversos 

causados nos pacientes que receberam o Tezepelumab (CORREN et al., 2020). 

O Tezepelumab apresentou efeitos positivos na atenuação dos episódios de exacerbação 

da asma e melhorou a função pulmonar e, somado a isso, conseguiu reduzir biomarcadores 

inflamatórios, tais como a IgE sérica total, eosinófilos sanguíneos e FeNO, e citocinas, como a 

IL-5 e IL-13, nos pacientes com asma grave não controlada que estivessem utilizando outros 

medicamentos para o controle da asma (CORREN et al., 2017; CORREN et al., 2020; 

MENZIES-GOW et al., 2020a). Estudos de ensaios clínicos de fase 3 estão sendo feitos para 

investigar mais aprofundado os efeitos, a tolerabilidade e a segurança do uso prolongado do 

Tezepelumab, com a possibilidade de redução do uso de corticoides orais, em pacientes como 

asma grave não controlada, analisando também seu efeito nos diferentes fenótipos de asma 

(MENZIES-GOW et al., 2020a; MENZIES-GOW et al., 2020b; WECHSLER et al., 2020). 

Adicionalmente, há um outro inibidor de TSLP visando ser utilizado como 

medicamento para o tratamento de asma atópica, denominado CSJ117. Nesse caso, essa 

molécula é administrada por via inalatória, tendo o intuito de inibir, especificamente, a TSLP 

produzida nas vias aéreas, podendo reduzir possíveis efeitos colaterais da inibição sistêmica. O 

CSJ117 é constituído somente pela porção de interação com o antígeno (Fab) derivado de um 
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anticorpo humano IgG1/λ. Os dados referentes à sua eficácia e tolerabilidade ainda não foram 

publicados, contudo, um estudo de fase clínica 1 já foi concluído (GAUVREAU et al., 2020; 

MATERA et al., 2020). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A asma atópica é uma das principais manifestações crônicas das reações alérgicas e tem 

se tornado um grave problema sanitário e econômico aos países, visto que os pacientes 

apresentam diversas limitações e prejuízos financeiros. Com isso, se torna cada vez mais 

importante elucidar melhor essa doença e quais são os papéis das diferentes células e moléculas 

envolvidas. A partir disso, neste trabalho, foi analisado a inflamação alérgica, os alérgenos 

desencadeadores, a epidemiologia, tratamento e mecanismos imunológicos envolvidos na 

fisiopatologia da asma atópica, com enfoque em como a citocina TSLP influência na 

manutenção e progressão dessa doença.  

Dessa forma, a partir dos artigos e dados levantados, foi mostrado um claro papel da 

TSLP na indução da inflamação alérgica na asma atópica, atuando em diversas células 

imunológicos, na qual ativa e propicia-as à um perfil inflamatório do tipo 2, além de também 

contribuir para a senescência celular, remodelamento e obstrução das vias aéreas. Somado a 

isso, foi relacionado à maior expressão e polimorfismos dessa molécula com o risco aumentado 

de desenvolvimento da asma atópica. Diante disso, terapias visando a inibição dessa molécula 

se mostraram eficazes na inibição do processo inflamatório, com melhora do quadro dos 

pacientes que até então eram irresponsivos aos tratamentos convencionais. 

Portanto, se torna essencial estudos e pesquisas objetivando compreender melhor os 

diferentes papéis das células e moléculas que atuam na inflamação do tipo 2, possibilitando a 

melhor diferenciação dos fenótipos da asma atópica e as melhores escolhas terapêuticas. Junto 

a isso, novos conhecimentos nessa área também permitiram o desenvolvimento e avanço de 

novas terapias para o tratamento, principalmente, de pacientes com asma grave refratária, 

visando a melhora da responsividade aos tratamentos e qualidade de vida dos pacientes. 
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