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RESUMO 

 

Cagnoni EF. Análise histológica dos linfonodos broncopulmonares na asma 
fatal [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2014. 

INTRODUÇÃO: Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que 
envolve diversos tipos de células, especialmente eosinófilos, células T, 
macrófagos, células epiteliais e células dendríticas. Durante a exposição 
alérgica, células dendríticas migram para os linfonodos broncopulmonares e 
iniciam a resposta imune na asma. Em asma humana, poucas informações 
sobre células dendríticas, células B, células T, eosinófilos, VCAM em 
linfonodos broncopulmonares são conhecidas. Poucos estudos também 
descrevem a interação celular entre linfonodos e vias aéreas na asma durante 
exacerbações. MÉTODOS: Foram analisados por método histoquímico, 
imuno-histoquímico e análise de imagens as expressões de Vermelho Congo, 
FatorXIIIa+, CD83+, CD207+, CD1a+, CD23+, CD20+, CD4+, CD8+, VCAM, 
em vias aéreas grandes e linfonodos broncopulmonares de 11 indivíduosnão 
asmáticos falecidos por asma e 8 controles não asmáticos. A análise dos 
marcadores foi realizada na região cortical dos linfonodos e em três regiões 
das vias aéreas: camadas interna, muscular e externa.  RESULTADOS: Os 
indivíduos asmáticos apresentaram maior expressão de eosinófilos nos 
lifonodos broncopulmonares e nas três camadas das vias aéreas. Os 
marcadores FatorXIIIa+, CD23+, CD20+, CD4+ e CD8+ apresentaram 
aumento na camada externa das vias aéreas dos indivíduos asmáticos. 
CONCLUSÕES: Os eosinófilos estão aumentados nos linfonodos 
broncopulmonares e nas vias aéreas dos asmáticos. Alguns marcadores 
como o FatorXIIIa+, CD20+, CD4+, CD8+ e CD23+ estão aumentados apenas 
na camada externa das vias aéreas dos asmáticos. VCAM, CD83+, CD207+, 
CD1a+ não apresentaram aumento nos asmáticos. Este resultado sugere que 
esses marcadores não estão relacionados ao evento da asma fatal nos 
indivíduos estudados. As correlações encontradas entre vias aéreas e 
linfonodos nos asmáticos sugerem que na asma fatal ocorra um fluxo celular 
direcionado. Nossos resultados fornecem novas evidências para a 
participação do linfonodo broncopulmonar na exacerbação da asma. 

 

Descritores: Asma, asma fatal, linfonodo broncopulmonar, células dendríticas, 
eosinófilos, resposta imune. 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

Cagnoni EF. Histological analysis of bronchopulmonary lymph nodes in fatal 
asthma [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2014. 

INTRODUCTION: Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways 
that involves many different cells, specially mast cells, eosinophils, T cells, 
macrophages, epithelial cells and dendritic cells (DCs). During allergen 
exposure, pulmonary DCs migrate to bronchopulmonary lymph nodes (LNs) 
and prime the immune cells that will characterize the immune response in 
asthma. In human asthma, there is no information about the composition of 
DCs, B cells, T cells, and vessels in the regional LNs involved in the immune 
responses to inhaled antigens. Also, there is little information about the lung – 
LN cells trafficking occurring in asthma during exacerbations.       METHODS: 
Using histochemistry, immunohistochemistry and image analysis, we 
investigated the expression of Congo Red+ (eosinophil), factor XIIIa+, CD23+, 
CD4+, CD8+, CD20+, CD207+, CD83+, CD1a+ cells and VCAM-1+ in the 
large airways and bronchopulmonary lymph nodes of 11 non-smoker patients 
that died due to an asthma exacerbation and compared with 8 deceased non-
asthmatic controls. The analysis of the markers was carried out in the cortical 
área of the lymph nodes and three layers of the airways: internal, airway 
smooth muscle and outer layer. RESULTS: The LNs of asthmatics had 
increased expression of eosinophils when compared to controls. The large 
airways of asthmatics had increased expression of eosinophils in all the layers 
and factor XIIIa+, CD4+, CD8+, CD20+ and CD23+ had increased in the outer 
layer. CONCLUSIONS: A fatal asthma episode is associated with an altered 
expression of eosinophils in LNs and large airways.Factor XIIIa+ monocyte 
dendritic cel, CD4+, CD8+, CD20+, CD23+ cells had increased in the large 
airways without a concomitant increase in the expression of these cells in 
bronchopulmonary LNs.However, some DC cell trafficking between the airway 
mucosa and LNs seems occurs in this severe fatal asthma exacerbation.   

Descriptors: Asthma, fatal asthma, bronchopulmonary lymph node, dendritic 
cells, eosinophil, immune response 
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1. INTRODUÇÃO 

 

       1.1 Asma 

 

        1.1.1 Definição e Epidemiologia 

 

 A asma é definida, pelo Global Initiative for Asthma –GINA-(2012), 

como 

Uma doença inflamatória crônica das vias aéreas resultante da 

participação de várias células. A inflamação crônica está 

associada com a hiperresponsividade das vias aéreas, levando a 

episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, opressão torácica 

e/ou tosse, especialmente a noite ou no início da manhã. Estes 

episódios são normalmente associados a obstrução do fluxo de 

ar nas vias aéreas que pode ser reversível imediatamente ou 

após terapia broncodilatadora. 

 A asma é um problema mundial que afeta cerca de 300 milhões de 

pessoas.  Há um aumento de prevalência na África, América Latina e algumas 

partes da Ásia, demonstrando que a doença configura um problema de saúde 

mundial (Masoli et al., 2004; Beasley, 2004; Asher et al., 2006).  
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 A mortalidade estimada por asma no mundo é de 250 mil pessoas por 

ano e, curiosamente, a mortalidade não apresenta correlação com a 

prevalência da doença (Beasley, 2004; Masoli et al., 2004). De acordo com o 

GINA, (2012) os dados mundiais existentes sobre a doença são insuficientes 

para explicar a variação que ocorre entre prevalência e mortalidade por asma. 

Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhôes de 

asmáticos se considerada uma prevalência global de 10%. Anualmente 

ocorrem em média 350 mil internações de adultos com idade superior a 20 

anos por asma. No ano de 2011 foram registradas pelo departamento de 

informática do sistema único de saúde (DATASUS) 160 mil hospitalizações 

por asma incluindo todas as faixas etárias, representando para o sistema 

único de saúde (SUS) a quarta causa de hospitalização no país (Sole et al., 

2006; Sole et al., 2007; Ministério da Saúde, 2012). 

O impacto da doença não se limita as taxas de mortalidade, mas 

também a demais fatores como gastos com internações, gastos com visitas 

médicas, dias de trabalho e/ou escola perdidos e, principalmente, prejuízo na 

qualidade de vida do paciente (Mahapatra, 1993; Lenney, 1997; Lai et al., 

2003; Neffen et al., 2005). 

O nível de controle da asma, a gravidade da doença e os recursos 

médicos utilizados por asmáticos brasileiros são pouco documentados. 

Segundo Santos e colaboradores (2007) o custo direto da asma para 

utilização de serviços de saúde e medicações foi o dobro entre pacientes com 

asma não controlada do que entre aqueles com asma controlada. Os custos 
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indiretos como número de dias perdidos de trabalho e/ou escola também 

foram superiores no grupo com asma não controlada. 

Os gastos com asma grave representam quase 25% da renda familiar 

dos pacientes de classes menos favorecidas, sendo que a recomendação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que esse gasto não exceda a 5% 

da renda familiar. No Brasil, a implementação do programa que propicia 

tratamento adequado e distribuição gratuita de medicamentos a partir do ano 

de 2002, resultou na melhora do controle da doença, da qualidade de vida e 

da renda familiar, de acordo com estudo realizado por Franco et al (2009). 

 

1.1.2 Etiologia e Classificação 

 

Os fatores determinantes para o surgimento e evolução da asma ainda 

são pouco compreendidos, motivo pelo qual a definição de prognóstico da 

doença pode ser tão variável. A asma pode ter início na infância geralmente 

associada a uma predisposição genética a desenvolver anticorpos do tipo 

imunoglobulina E (IgE) específicos contra alérgenos ambientais comuns, 

mecanismo conhecido como atopia. A doença que se inicia na fase adulta 

normalmente não está relacionada a atopia e, quanto mais idoso o paciente, 

mais grave costuma ser suas manifestações (Bisgaard e Bonnelykke, 2010). 
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A patogênese da asma que se inicia na idade adulta é pouco 

compreendida quando comparada a doença iniciada na infância. Pesquisas 

apontam que a grande maioria dos pacientes adultos asmáticos, já 

apresentavam quadros de asma na infância que foram sub-diagnosticados ou 

não diagnosticados (Musani et al.,2008).  

A asma é classificada clinicamente em leve, moderada ou grave de 

acordo com a frequência dos sintomas, necessidade do uso de 

broncodilatadores, valores espirométricos, testes de broncoprovocação e 

medidas seriadas de eosinófilos e IgE (Taylor et al., 2008; GINA, 2012). 

 

1.1.3 Patologia da Asma 

 

Grande parte dos conhecimentos sobre a fisiopatologia da asma 

originaram-se em estudos de autópsias de pacientes que morreram em mal 

asmático. Macroscopicamente, os pulmões encontram-se hiperinsuflados, 

mesmo após a abertura da cavidade pleural. A superfície do corte após a 

secção do pulmão mostra a presença de tampões mucosos acinzentados e 

gelatinosos obstruindo as vias aéreas (Jeffery, 1992).  

Achados microscópicos encontrados são edema e infiltrado celular de 

parede brônquica, intensa descamação epitelial, espessamento da membrana 

basal, hiperplasia e hipertrofia de células musculares lisas e hiperplasias de 
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glândulas. Esses achados sugerem um infiltrado inflamatório prévio de longa 

duração (Saetta et al., 1991; Carrol et al., 1996). 

O proceso inflamatório tem como resultado as manifestações clinico-

funcionais características da doença. O estreitamento brônquico intermitente 

e reversível é causado pela contração do músculo liso brônquico, pelo edema 

da mucosa e pela hipersecreção brônquica. A hiper-responsividade brônquica 

é a resposta bronconstritora exagerada ao estímulo que seria inócuo em 

pessoas normais. A inflamação crônica da asma é um processo no qual existe 

um ciclo continuo de agressão e reparo que pode levar a alterações 

estruturais irreversíveis, isto é, ao remodelamento das vias aéreas (Cockroft, 

2010; GINA, 2012). 

 

1.1.4 Asma Fatal 

 

A asma fatal é definida como óbito em decorrência de um episódio de 

broncoconstrição em indivíduo com diagnóstico prévio de asma (Woolcock, 

1998). 

Alguns fatores estão associados ao maior risco de óbito, dentre os 

quais pode-se citar: inadequado acompanhamento médico, falta de aderência 

ao tratamento com corticosteroides inalatórios; nove ou mais admissões 

hospitalares pela doença no periodo de um ano; história prévia de internação 
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em unidade de terapia intensiva (UTI) com permanência em ventilação 

mecânica devido a asma, doenças psiquiátricas ou uso de sedativos; uso de 

três ou mais categorias de drogas para controle da doença associado ao uso 

excessivo de beta-agonistas para broncoespasmo; hábitos como alcoolismo e 

tabagismo (Crane et al., 1992; Sidebotham e Roche, 2003; GINA, 2012). 

  

         1.2 Sistema Linfático e Linfonodos Broncopulmonares 

 

 O sistema linfático apresenta uma importante função imunológica 

participando ativamente da resposta inflamatória e do controle de infecções 

através de sua íntima ligação com os vasos sanguíneos (Jackson, 2003). 

Esse sistema é composto por uma rede de vasos linfáticos; pela linfa, que 

representa o liquido que circula no interior dos linfáticos e pelos linfonodos 

(LNs). Os capilares e os vasos linfáticos são muito permeáveis e conseguem 

capturar os micro-organismos e seus produtos direcionando-os aos LNs 

(Tortora et al., 2003). 

 Conhecidos também como nodos linfáticos, os LNs são formações que 

se dispõem a partir e ao longo dos vasos linfáticos totalizando cerca de 600 a 

700 unidades distribuídas por todo o corpo. Desempenham as funções de 

reguladores da corrente linfática, filtrando as impurezas da linfa, e também 

como produtores de células de defesa especializadas, tais como os linfócitos 

(Kay et al., 1979, Ferry e Harris, 1997). 
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 A histologia do LN caracteriza-se por apresentar um envoltório 

conhecido por cápsula fibrosa e por apresentar em seu interior septos 

conjuntivos que permeiam o parênquima dividindo-o em duas regiões: o 

córtex e a medula. Pela região cortical ocorre a entrada dos vasos linfáticos 

aferentes que trazem a linfa a ser filtrada. Ainda nessa região, encontram-se 

os centros germinativos que são estruturas ricas em linfócitos tipo B. Abaixo 

dos centros germinativos, localiza-se a zona paracortical que contem linfócitos 

tipo T. A célula dendrítica, conhecida por ser uma célula apresentadora de 

antigeno, pode estar presente tanto na área cortical quanto na área 

paracortical (Kay et al., 1979; van der Valk e Meijer, 1992; Randolph et al., 

2005). Na zona paracortical podem ser observadas estruturas vasculares que 

representam as veias do endotélio alto, designadas na lingua inglesa por 

“high endothelial venules” (HEVs). As HEVs apresentam a função de recrutar 

linfócitos provenientes da circulação sanguínea para o interior do LN, caso 

haja necessidade, através de antígenos e mediadores químicos (Chin et al., 

1982; Pals et al., 1986; Othani e Othani, 2008). A região medular do LN é 

composta por cordões medulares ricos em macrófagos, que direcionam a linfa 

filtrada juntamente com os linfócitos recém produzidos para a região do hilo 

linfonodal. Na região do hilo linfonodal encontram-se a artéria e a veia 

linfonodal. A linfa sairá do LN através dos vasos linfáticos eferentes e se 

destinara às veias subclávias, retornando para a circulação sanguinea (Ferry 

e Harris, 1997). Dessa forma, a linfa entra em contato com a circulação 

sanguinea e os linfócitos recém produzidos nos LNs serão atraídos através de 

mediadores químicos, para o local da inflamação (Othani e Othani, 2008). 
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Os antígenos capturados pelas células dendríticas são apresentados 

no interior do LN para dois tipos de linfócitos: os linfócitos B que são 

estimulados a se tornarem plasmócitos que produzem anticorpos humorais e 

aos linfócitos T que se diferenciarão em células T efetoras que são essenciais 

para o sistema imune celular (Tortora et al., 2003). 

Na região pulmonar o sistema linfático é formado por uma densa rede 

de capilares que margeiam as vias aéreas, compreendendo as vias aferentes 

que adentram nos LNs broncopulmonares (El-Chemaly et al., 2008). São 

denominados LNs broncopulmonares os LNs estão dispostos ao longo das 

grandes vias aéreas (Moyron-Queiroz et al., 2007, Netter, 2008). 

De acordo com diversos trabalhos como os de Pump(1972), Nowak et 

al(2002) e Tscherning e Pabst(2009), acredita-se que o suprimento sanguineo 

dos LNs broncopulmonares, assim como ocorre nas vias aéreas 

cartilaginosas, seja pela circulação brônquica. 
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1.3 Fisiopatologia e Resposta Imune na Asma - Tráfego Celular 

entre Pulmão e Linfonodo Broncopulmonar 

 

Os mecanismos fisiopatológicos da asma são parcialmente conhecidos 

e, diversos estudos para melhor comprendê-lo têm sido realizados em todo o 

mundo (Wenzel, 2006; Holgate e Davies, 2009). 

A resposta imune na asma ocorre através de uma série de eventos em 

que as células envolvidas no processo inflamatório com os LNs 

broncopulmonares desempenham papéis fundamentais na fisiopatologia da 

doença. Em humanos, não há relatos sobre a presença de células 

dendríticas, linfócitos B, linfócitos T e demais células inflamatórias nos LNs 

broncopulmonares envolvidos na resposta imunológica em asmáticos. Além 

disso, existem poucas informações sobre o tráfego celular entre pulmão e LNs 

broncopulmonares durante um evento de asma exacerbada (Abbas e 

Litchtman, 2005). 

Entre as células inflamatórias presentes no processo inflamatório da 

asma destacam-se os eosinófilos, linfócitos T e B, células dendríticas, 

mastócitos, macrófagos e neutrófilos. Dentre os mediadores inflamatórios já 

identificados, destacam-se as quimiocinas, citocinas, eicosanoides, 

histaminas e óxido nitrico (Chung e Barnes, 1999; Kay, 2005; GINA, 2012). 
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A asma está frequentemente associada a atopia através da resposta 

mediada por IgE a aeroalérgenos comuns (Holgate, 1993). Alérgenos 

inalados, quando entram em contato com a mucosa respiratória, são 

capturados por células dendríticas em estado imaturo, presentes 

fisiologicamente no epitelio brônquico. Essas células fagocitam e processam 

os antígenos liberando o complexo principal de histocompatibilidade (MHC) 

tipo II e atingindo gradativamente o estado de maturação. Esse processo 

desencadeia a proliferação de linfócitos T auxiliares 2 (Th2) (Holt et al., 2000; 

Von Garnier et al., 2005; Hammad e Lambrecht, 2006; Kitamura et al., 2007). 

Os linfócitos T auxiliares locais irão produzir as substâncias conhecidas como 

interleucina (IL) tipo 3, IL tipo 4, IL tipo 5 e GM-CSF que determinarão o 

crescimento, diferenciação e ativação de eosinófilos (Holgate et al., 1993). 

As células dendríticas fagocitam os antígenos e migram através dos 

vasos linfáticos aferentes para os LNs broncopulmonares. Na região cortical 

dos LNs broncopulmonares, ocorre a apresentação do antígeno para os 

linfócitos T iniciando uma resposta imune específica. Linfócitos são recrutados 

da circulação sanguínea através das HEVs e tornam-se específicos para o 

antigeno apresentado pela célula dendrítica (Butcher et al., 1980; Randolph et 

al., 2005; Smit e Lukacs, 2006; Buc et al., 2009).                                           

As células dendríticas desempenham um importante papel para o 

sistema imunológico na reação inflamatória da asma. Células dendríticas 

representam uma complexa e heterogênea classe de células apresentadoras 

de antígenos e não estão totalmente caracterizadas no parênquima pulmonar 
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humano (Serti et al., 1986).  Essas células são provenientes de células 

progenitoras comuns da medula óssea que vão se diferenciando até 

transformarem-se em células dendríticas. São identificadas até o momento 

duas maiores classes de células dendríticas: as mieloides e as plasmocitoides 

que podem ser diferenciadas por suas diferentes origens, diferentes 

expressões de marcadores e por suas diferentes atuações.  As células 

dendríticas do tipo plasmocitoides originam-se de precursores de células 

linfóides e parecem estar mais relacionadas com respostas a doenças virais. 

As células dendríticas do tipo mieloide originam-se de precursores de células 

mieloides e podem ser subdivididas em intersticiais, representadas pelo 

marcador Fator XIIIa+, células dendríticas de Langerhans, expressas pelo 

marcador CD207+ (Vermaelen e Pauwels, 2005; Zaba et al., 2007; Gondak et 

al., 2013). Podem também ser classificadas como células dendríticas 

foliculares, expressas pelo marcador CD23+ dentro do centro germinativo no 

interior dos LNs. Outro critério de classificação utilizado é de acordo com o 

estado de maturação, sendo representada pelo marcador CD83+ as células 

dendríticas maduras, e pelo marcador CD1a+ expressando as células 

dendríticas imaturas (Stevens et al., 1982; Lechmann et al., 2001; Lutz e 

Schuler, 2002; Heer et al.,2005; Von Garnier et al., 2005; Heer et al., 2005; 

Zaba et al., 2009). 

De acordo com Jahsen et al. (2001), indivíduos asmáticos expostos a 

um evento de broncoprovocação com alérgeno, apresentam um aumento de 

células dendríticas mielóides na mucosa brônquica. Apesar desse achado nas 
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vias aéreas, nenhuma informação foi referida em relação a presença de 

células dendríticas nos LNs broncopulmonares em asmáticos humanos. 

Um trabalho com animais mostrou que diante de situações agudas de 

inflamação, as células dendríticas do tipo de Langehans podem ser 

repovoadas por células precursoras da corrente sanguinea, sendo estas 

células provavelmente do tipo monócitos (Ginhoux, 2006).  

O papel das células dendríticas na resposta alérgica na asma em 

humanos ainda é pouco conhecido. Apesar da complexidade do entendimento 

dessas células, muito tem sido investigado objetivando-se propor terapêuticas 

mais apropriadas para os pacientes asmáticos (Van Rijt e Lambrecht, 2005). 

Os eosinófilos desempenham um importante papel na resposta 

inflamatória nas vias aéreas na asma e parecem estar relacionados na 

patogênese de vários aspectos da doença (Kay, 2005). Em estudos 

histoquímicos, os eosinófilos são marcados pela coloração Vermelho Congo 

(Grouls e Helpap, 1981, Kelly et al., 2010). Essas células efetoras liberam 

proteínas altamente tóxicas de seus grânulos produzindo mediadores lipídicos 

que vão amplificar a resposta inflamatória através do recrutamento e ativação 

de mais células (Auchinlos et al., 1997). Diversos estudos sobre o número de 

eosinófilos no sangue, no lavado broncoalveolar e em biópsias brônquicas 

mostraram que asmáticos apresentaram níveis elevados dessas células 

quando comparados a indivíduos não asmáticos. Sabe-se também que existe 

uma correlação entre eosinofilia e gravidade da doença (Djukanovic et al., 

1990 e Walker et al., 1991). Estudos em animais têm descrito a presença de 
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eosinófilos em LNs broncopulmonares com forte expressão de MHC-II, após a 

sensibilização alérgica provocada. Esse resultado demonstra que, numa 

situação aguda, os eosinófilos podem ser capazes de apresentar antígenos 

aos linfócitos T. Em humanos, não há informações disponíveis até o momento 

sobre esse achado encontrado em animais (Shi et al., 2000; Padigel et al., 

2006; Wang et al., 2007). 

Outras células muito importantes na resposta inflamatória da asma são 

os linfócitos T e linfócitos B. Linfócitos B expressam o marcador CD20+ e 

são células do sistema imunológico responsáveis pela produção de anticorpos 

específicos, representando a imunidade humoral. Na asma os linfócitos B 

após encontrarem os antígenos, originam os plasmócitos que produzirão IgE. 

A imunglobulina IgE apresenta afinidade por receptors da membrane dos 

mastócitos e basófilos. Os complexos fomados entre as ligações entre IgE, 

basófilos, mastócitos e os antígenos irão produzir e liberar substâncias como 

histaminas, heparinas, SRS-A, ECF-A que representam potentes mediadores 

químicos que atuam na resposta inflamatória (Kircher e Marquardt, 2008; 

Musani et al, 2008). Poucos estudos analisam a presença de linfócitos B na 

asma. Um estudo de Simões e col. encontrou uma predominância de 

linfócitos T sobre linfócitos B em asmáticos que faleceram num episódio fatal 

de asma. 

Outro componente importante na reação inflamatória da asma é o 

marcador CD23+ ou FcεRII pode ser encontrado em forma solúvel ou ligado a 

membrana da sua proteina. FcεRII é conhecido como um receptor de baixa 
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afinidade por IgE e apresenta um importante papel na síntese dessa 

imunoglobulina. Na sua apresentação solúvel, esse marcador está vinculado 

ao CD21+ e IgE, estimulando a síntese de IgE. Por outro lado, o marcador 

CD23+ ligado a membrana, quando em contato com o complexo alérgeno-

IgE, promove uma regulação negativa de IgE. O marcador CD23+ pode 

também ser expresso por células dendríticas foliculares podendo estar 

presente nos centros germinativos dos linfonodos, facilitando a apresentação 

dos antigenos para os linfócitos T (Kircher, 2008; Gould e Sutton, 2009; 

Denning et al., 2009). Nas vias aéreas, o CD23+ além de representar 

marcação de baixa afinidade de IgE, também pode representar os linfócitos B 

em repouso, ou seja, sem ativação para tornarem-se plasmócitos. De acordo 

com a literatura, poucos achados em asma humana descrevem o marcador 

CD23+ ligado a membrana, resultando dessa forma em limitadas informações 

sobre a regulação negativa de IgE (Simões et al.,2005). 

Os linfócitos T apresentam duas principais subpopulações conhecidas 

como CD4 e CD8 que são encontrados na mucosa brônquica tanto em 

indivíduos não-asmáticos como em asmáticos (Ying et al., 1997). A principal 

participação dessas células na asma ocorre através da produção de citocinas 

que vão promover os eventos relacionados aos achados patológicos da 

doença, tais como: aumento da síntese de IgE, maturação e ativação de 

mastócitos e basófilos, e infiltração eosinofílica com consequente dano 

epitelial. Ambos linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+ desempenham um 

papel importante representando a imunidade celular na modulação da 

inflamação na asma (Saetta et al., 2003). Simões et al (2005) demonstraram 
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que pacientes falecidos por uma crise de asma, tiveram uma predominância 

de linfócito T CD4+ nas vias aéreas. É plausível especular que em LNs 

broncopulmonares de pacientes que morreram por asma poderíamos 

encontrar uma maior população de linfócitos T CD4, entretanto essa 

informação ainda não está disponível (Till et al., 1995; Ying et al., 1997; 

Chung e Barnes, 1999; O´Sullivan et al., 2001; Cho et al., 2002). 

A molécula de adesão celular vascular-1 (VCAM-1) está envolvida  

com o recrutamento de linfócitos para linfonodos em processos inflamatórios, 

sendo expressa pelas HEVs. Na asma, a expressão aumentada de VCAM-1 

nos vasos da mucosa brônquica de pacientes asmáticos após a 

broncoprovocação com alérgeno pode estar relacionada com o 

direcionamento de eosinófilos para os pulmões (Schleimer et al., 1992, 

Boscacci et al., 2010, Dahlin et al., 2012). Não há informações sobre a 

expressão de VCAM-1 nos linfonodos broncopulmonares de asmáticos. 

A falta de conhecimento sobre as possíveis alterações nos LNs 

broncopulmonares na asma resulta da impossibilidade de obtenção de tal 

material nos pacientes. O uso de material de autópsia pode representar uma 

grande possibilidade neste campo de conhecimento. Além disso, a análise 

dos LNs broncopulmonares de pacientes vítimas de um ataque de asma pode 

representar uma oportunidade para elucidar um possível tráfego celular entre 

pulmão e LN broncopulmonar durante uma exacerbação grave. 

Nesse estudo, nós hipotetizamos que em pacientes que morreram por 

uma crise exacerbada de asma haveriam alterações nas populações de 
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células dendríticas,  células FcεRII (CD23+), linfócitos T CD4+, linfócitos T 

CD8+ linfócitos B+, e nas expressões de VCAM-1+ e eosinófilos nos LNs 

broncopulmonares quando comparados a pacientes não asmáticos. Nós 

também investigamos se a composição celular do LN broncopulmonar poderia 

ter correlações com as células presentes na mucosa brônquica das vias 

aéreas grandes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Analisar a expressão de células dendríticas maduras CD83+, 

células dendríticas de Langerhans CD207+, células dendríticas intersticiais 

Fator XIIIa+, células dendríticas imaturas CD1a+, linfócitos B CD20+, 

linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+, marcador de baixa afinidade FcεRII / 

CD23+, expressão de VCAM-1 e a expressão celular de eosinófilos nos LNs 

broncopulmonares de pacientes falecidos de asma e comparar com 

indivíduos não asmáticos falecidos de causas não pulmonares. 

 

2.2 Comparar a expressão de células dendríticas maduras CD83+, 

células dendríticas de Langerhans CD207+, células dendríticas intersticiais 

FatorXIIIa+, células dendríticas imaturas CD1a+, linfócitos B CD20+, linfócitos 

T CD4+, linfócitos T CD8+, VCAM, marcador de baixa afinidade FcεRII / 

CD23+, expressão de VCAM-1 e expressão celular de eosinófilos nos LNs 

broncopulmonares e nas vias aéreas grandes de indivíduos asmáticos e não 

asmáticos. 

 

2.3 Investigar a existência de correlação entre a expressão dos 

marcadores e as características clínicas dos pacientes.



 

 

3 MÉTODOS 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Casuística 

 

 Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPesq-HCFMUSP), Protocolo de Pesquisa nº 

1239/09 (anexo A). Foram estudados 11 indivíduos que faleceram em 

decorrência de uma exacerbação aguda de asma (asma fatal, AF), cujas 

autópsias foram realizadas no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital 

(SVOC-USP), ligado ao Departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo entre 2004 e 2006. Dados clínicos 

referentes ao diagnóstico de asma, início da asma, duração da doença, 

tratamento e hospitalizações prévias foram obtidos por meio de uma 

entrevista com um parente próximo (anexo B). Os critérios de inclusão 

utilizados foram: 1. História de asma confirmada por diagnóstico e óbito 

durante uma crise aguda de asma; 2. Alterações patológicas tais como 

hiperinsuflação pulmonar e hipersecreção de muco e alterações histológicas 

relacionadas à asma tais como descamação epitelial, espessamento da 

membrana basal, espessamento da musculatura lisa brônquica e infiltrado 

inflamatório brônquico com ou sem eosinófilos; 3. Idade entre 30 e 60anos; 4. 

Não fumantes. Oito indivíduos falecidos de causas não pulmonares, sem 
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história prévia de doenças respiratórias e sem alteração macro e 

microscópicas pumonares, não fumantes, com idade entre 30 e 60 anos, 

foram incluídos como controles (Ctrl). Em média, 14 horas decorreram entre o 

óbito e a realização da autópsia com coleta de tecido pulmonar.e linfonodo 

broncopulmonar. 

 

3.2 Coleta e processamento do tecido pulmonar por imuno-

histoquímica e histoquímica 

 

Foi coletado tecido pulmonar e LNs broncopulmonares aleatoriamente 

de áreas centrais dos pulmões de cada paciente. O tecido foi fixado em 

formaldeído tamponada a 10%, processado rotineiramente e emblocado em 

parafina. Cortes de 5µm de tecido pulmonar e de LNs broncopulmonares 

foram feitos para as reações histoquímica e imuno-histoquímicas. 

Inicialmente a parafina dos cortes foi removida com xilol. Uma solução 

de peroxide de hidrogênio a 0,3% foi aplicada durante 35 minutos para inibir a 

atividade da peroxidase endógena. A recuperação antigenica foi realizada 

utilizando uma solução de citrato por 45 minutos As secções foram incubadas 

com o anticorpo primário durante a noite a 4 C. Um kit Novolink Polymer 

Detection System (Leica Biosystems Newcastle, UK) foi utilizado para os 

anticorpos secundários, e 3,3 diaminobenzidina (DAB) (Sigma Chemical Co., 

St Louis, MO) foi utilizada como um cromogênio. As secções foram 
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contrastadas com hematoxilina de Harris. Para controles negativos, o 

anticorpo primário foi substituído com phosphate buffered saline (PBS). 

 Os seguintes tipos celulares foram identificados utilizando-se reações 

imuno-histoquímicas com anticorpos específicos: Células dendríticas maduras 

(CD83, 1H4b, anticorpo monoclonal anti-humano produzido em camundongo, 

diluição 1:100, Vector Laboratories, Burlingame, CA); Células dendríticas de 

Langerhans (CD207, 12D6, anticorpo monoclonal anti-humano produzido em 

camundongo, diluição 1:200, Abcam, Cambridge, UK); Células dendríticas 

intersticiais (Fator XIIIa, E980.1, anticorpo monoclonal anti-humano produzido 

em camundongo, diluição 1:400, Leica Biosystems, New Castle, UK); Células 

dendríticas imaturas (CD1a, 010, anticorpo monoclonal anti-humano 

produzido em camundongo, diluição 1:200, Dako, Glostrup, DNK); Linfócitos T 

CD4 (CD4, 1F6, anticorpo monoclonal anti-humano produzido em 

camundongo, diluição 1:300, Leica Biosystems, New Castle, UK); Linfócitos T 

CD8 (CD8,  C8/144B, anticorpo monoclonal anti-humano produzido em 

camundongo, diluição 1:400, Dako, Glostrup, Denmark); Linfócito B (CD20, 

L26, anticorpo monoclonal anti-humano produzido em camundongo, diluição 

1:12000, Dako, Glostrup,Denmark); Marcador de baixa afinidade de IgE em 

pulmões e células dendríticas foliculares em linfonodos (CD23, 1B12, 

anticorpo monoclonal anti-humano produzido em camundongo, diluição 1:200, 

Abcam, Inc, Cambridge, USA). Para a identificação da molécula de adesão 

vascular VCAM-1 foi utilizado o anticorpo VCAM-1, E-10, anticorpo 

monoclonal anti-humano produzido em camundongo, diluição 1:450, Santa 

Cruz Biotechnology, CA, EUA. 



24 

 

 Para a identificação dos eosinófilos foi utilizada a técnica histoquímica 

com Vermelho Congo, previamente descrita por Grouls e Helpap (1981) e 

Kelly et al. (2010). 

 

        3.3 Análise de imagens 

 

 Duas vias aéreas grandes classificadas de acordo com o perímetro da 

membrana basal em vias aéreas grandes (VAG), (perímetro da membrana 

basal > 6mm) e presença de cartilagem, e de um a três linfonodos 

broncopulmonares foram cortados transversalmente e analisados para cada 

caso. As lâminas foram digitalizadas pelo aparelho 3DHistech Slide Scanner 

(3DHistech, Hungary) e as medidas das áreas coradas positivamente foram 

realizadas com o software Image-Pro Plus 4.1 para Windows (Media 

Cybernetics, Silver Spring, MD, USA), instalado em um computador pessoal. 

As medidas foram realizadas por um observador cego para os dois grupos de 

estudo (Erika Feltrini Cagnoni). Foi realizado o teste entre interobservadores 

com correlação de Spearman (r: 0,9 / p>0,00). 

Cada VAG foi dividida em 3 camadas para a análise, a camada interna 

(área compreendida entre a membrana basal e a borda interna do músculo 

liso brônquico, CI), camada muscular (CM) e camada externa (área 

compreendida entre a borda externa do músculo liso e o parênquima, CE). 

Nos LNs broncopulmonares, a análise foi realizada na área cortical (AC). A 
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área com marcação positiva para cada anticorpo dentro da camada delimitada 

foi determinada por limiar de cor. Para a definição do limiar de cor, diferentes 

cortes corados para cada anticorpo (entre 6 e 8 cortes por anticorpo), assim 

como controles negativos, foram avaliados para se obter o melhor intervalo de 

positividade entre esses casos, e checados pelos patologistas pulmonares 

Luiz Fernando Ferraz da Silva e Thais Mauad. Para cada reação um padrão 

de cor foi estabelecido. Estes procedimentos geraram um arquivo contendo 

todas as informações de seleção de cores, o qual foi aplicado posteriormente 

para todos os casos corados com o mesmo anticorpo (Araujo et al, 2008). 

Foram medidas as areas coradas positivamente em toda a extensão de cada 

camada da via aérea e em toda a extensão da camada cortical do linfonodo a 

ser analisado. A expressão de cada proteina é apresentada como área 

positiva corrigida pela área total da camada em análise. O método da análise 

do vermelho congo consistiu na contagem das células eosinófilos em toda a 

extensão das camadas externa, muscular e interna das vias aéreas grandes e 

contagem de eosinófilos em toda a extensão da area cortical dos linfonodos 

nos grupos asma e controle. Fotomiografias representativas de VAG e LNs 

broncopulmonares estão apresentadas respectivamente na Figura 1 e 2. 
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Figura 1. Fotomiografias de via aérea grande de asma com as divisões 

nomeadas das camadas; CE: camada externa, CI: camada interna, CM: 

camada muscular (A); camada interna (CI) selecionada como exemplo (B); 

imagem da camada interna (CI) selecionada com vista aproximada para 

marcação de área positiva de CD4 (C); camada interna (CI) selecionada para 

exemplificar marcação da area total (D). Observe em A-D o acúmulo de muco 

na luz brônquica. 
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Figura 2. Fotomiografia de linfonodo broncopulmonar de asma (A); área 

cortical selecionada (B); área cortical selecionada com marcação de área 

positiva de CD20+ (C); área cortical para exemplificar marcação de área total 

(D). 
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3.4 Análise estatística 

 

 O teste de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a distribuição 

das variáveis. Para as variáveis cuja distribuição foi normal, o teste-t para a 

comparação de medias foi utilizado.Quando a variável obteve distribuição não 

paramétrica, o teste de Mann-Whitney foi utilizado. Os testes de correlação 

utilizados foram o teste de Pearson ou de Spearman. Um valor de p<0,05 foi 

considerado significativo. Dados numéricos são apresentados como medianas 

(intervalo interquartil) ou média ± desvio padrão. Os testes estatísticos foram 

realizados no programa SPSS15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Características clínicas 

 

 As características clínicas dos indivíduos estudados estão descritas na 

tabela 1. A mediana de idade dos asmáticos e controles é 50 e 48,5 anos, 

respectivamente. O número de mulheres no grupo asma foi de 8 e no grupo 

controle de 3. Todos os pacientes asmáticos obtiveram diagnóstico prévio da 

doença mas apenas 36,4% eram acompanhados regularmente por um 

médico para o tratamento da doença e utilizavam corticoides sistêmicos ou 

inalatórios. Nove ponto um por cento dos asmáticos utilizavam corticoides 

inalatórios e 100% dos asmáticos utilizavam broncodilatador de curta 

duração. Quatro desses pacientes foram hospitalizados em decorrência de 

uma exacerbação de asma no ano anterior ao óbito e um paciente foi 

internado em Unidade de Terapia Intensiva por uma crise de asma 

anteriormente ao óbito. A duração da crise de asma até o óbito apresentou 

como mediana 96 horas. 
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Tabela 1. Características clínicas dos grupos estudados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados apresentados como mediana e interval interquartil, ou conforme 
especificado. 

Abreviações F: feminino; M: masculino 

 

 

 

 

 Asma  Controle 

Indivíduos, n (M/F)  11 (3/8) 8 (5/3) 

Idade (anos) 50 (36-58) 48.5 (48-53) 

Início da asma (anos) 26 (5-41) - 

Duração da asma (anos) 22 (17.5-31) - 

Duração da última crise exacerbada de 

asma (h) 

96 (42-252) - 

Corticoide sistêmico ou inalatório (%) 36.4 0 

Corticoide sistêmico (%) 36.4 0 

Corticoide inalatório (%) 9.1 0 

Broncodilatador de curta ação (%) 100 0 

Causa da óbito (n) 

Asma 

Doença cardiovascular 

 

11 

 

 

8 
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4.2 Morfometria 

 

Os perímetros médios das VAG dos asmáticos e controles foram 

12.8mm e 13.8mm respectivamente. Os perímetros médios dos LNs dos 

asmáticos e controles foram 14856952µm² e 12562207µm² respectivamente. 

Não houve diferença significativa entre os perímetros das VAGs e dos LNs 

entre os dois grupos estudados. Foram analisadas 38 VAGs, com análise de 

114 camadas e 19 a 57 (média de 38) LNs broncopulmonares de cada 

marcador histoquímico e imuno-histoquímico estudado, perfazendo um total 

de 1.140 camadas de 380 VAG e 380 LNs broncopulmonares mensurados. 
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4.3 Expressão de Eosinófilos 

 

Os dados de densidade de eosinófilos em VAG e LNs 

broncopulmonares nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 

2, anexo C.  

O eosinófilos foram corados pelo vermelho congo no grupo controle e 

no grupo asma nas VAG e nos LNs broncopulmonares. O grupo asma 

apresentou maior densidade de eosinófilos nos LNs broncopulmonares e nas 

três camadas das VAGs quando comparados ao grupo controle (Figura 3). A 

densidade de eosinófilos foi maior no grupo dos asmáticos quando 

comparados ao grupo controle nos linfonodos broncopulmonares (p<0,01) 

(gráfico 1-B), na camada externa (p<0,01), camada muscular (p=0,01) e 

camada externa (p<0,01) das VAG (gráfico 1-A). 
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Figura 3. Expressão de eosinófilos em vias aéreas grandes na asma fatal (A) 

e controle (B). Densidade de eosinófilos em linfonodo broncopulmonar na 

asma fatal (C) e controle (D). Imagem aproximada de eosinófilos em linfonodo 

broncopulmonar na asma fatal (E) e controle (F). CE, camada externa; CI, 

camada interna; CM, camada muscular. Estas abreviações se referem as 

camadas correspondentes em todas as fotomicrografias (A-F).  
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Gráfico1. Expressão de eosinófilos nas camadas interna (CI), camada 

muscular (CM) e camada externa (CE) das VAGs e dos LNs 

broncopulmonares (Linf) na asma fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em 

cinza representam a asma fatal (AF) e as caixas em branco representam os 

controles (Ctrls). Em A e B, a linha horizontal dentro da caixa representa a 

mediana, a caixa representa o interval interquartil e o eixo vertical se estende 

do menor ao maior valor. Os dados são apresentados em cels/mm2. 
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4.4 Expressão de Fator XIIIa+ 

 

Os dados da expressão de Fator XIIIa+ em VAG e LNs 

broncopulmonares nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 

2, anexo C.  

O Fator XIIIa+ corou as células dendríticas mielóides intersticiais no 

grupo controle e grupo asma nas VAG e nos LNs broncopulmonares (Figura 

4). Não houve diferença na expressão de Fator XIIIa+ dos linfonodos 

broncopulmonares entre o grupo asma e grupo controle (Gráfico 2-B). Houve 

maior expressão de Fator XIIIa+ na camada externa (p<0,05) das VAG dos 

pacientes asmáticos em relação aos controles. As demais camadas das VAG, 

muscular e externa, não apresentaram diferença na expressão de Fator XIIIa+ 

entre grupo asma e controle (Gráfico 2-A). 
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Figura 4. Expressão de Fator XIII+a em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de Fator XIIIa+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, 

área cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada 

muscular. Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em 

todas as fotomicrografias (A-D).  
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Gráfico 2. Expressão do Fator XIIIa+ nas camadas interna (CI), camada 

muscular (CM) e camada externa (CE) das vias aéreas grandes e nos 

linfonodos broncopulmonares (Linf) na asma fatal (AF) e controles (Ctrl). As 

caixas em cinza representam a asma fatal e as caixas em branco 

representam os controles. Em A e B, a linha horizontal dentro da caixa 

representa a mediana, a caixa representa o intervalo interquartil e o eixo 

vertical se estende do menor ao maior valor. Os dados são apresentados 

como área positiva corrigida pela área total da camada em análise (µm²/µm). 

NS, não significativo. 
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4.5 Expressão de CD83+ 

 

Os dados da expressão de CD83+ em VAG e linfonodos 

broncopulmonares nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 

2, anexo C.  

CD83+ corou as células dendríticas maduras no grupo asma e grupo 

controle nas VAG e nos LNs broncopulmonares (Figura 5). Não houve 

diferença na expressão de CD83+ nos LNs broncopulmonares entre pacientes 

asmáticos e controles (Gráfico 3-B).Também não houve diferença significativa 

na expressão de CD83+ em nenhuma das 3 camadas (externa, muscular e 

externa) das VAGs entre grupo asma e controle (Gráfico 3-A). 
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Figura 5. Expressão de CD83+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD83+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 3. Expressão do CD83+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG e dos LNs broncopulmonares na asma 

fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma fatal e as 

caixas em branco representam os controles. Em A, a linha horizontal dentro 

da caixa representa a mediana, a caixa representa o interval interquartil e o 

eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Em B, os dados são 

apresentados como média e desvio padrão. Os dados são apresentados 

como área positiva corrigida pela área total da camada em análise (µm²/µm). 

NS, não significativo 
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4.6 Expressão de CD207+ 

 

 Os dados da expressão de CD207+ em VAG e LNs broncopulmonares 

nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 2, anexo C  

O CD207+ corou as células dendríticas mielóides de Langerhans no 

grupo asma e no grupo controle nas VAG e nos LNs broncopulmonares 

(Figura 6). Não houve diferença na expressão de CD207+ nos LNs 

broncopulmonares entre grupo asma e controle (Gráfico 4-B). Também não 

houve diferença na expressão de CD207+ em nenhuma das 3 camadas 

(interna, muscular e externa) das VAG entre pacientes asmáticos e controles 

(Gráfico 4-A). 
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Figura 6. Expressão de CD207+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD207+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D).  
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Gráfico 4. Expressão do CD207+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG e dos LNs broncopulmonares na asma 

fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma fatal e as 

caixas em branco representam os controles. Em A e B, a linha horizontal 

dentro da caixa representa a mediana, a caixa representa o interval 

interquartil e o eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Os dados 

são apresentados como área positiva corrigida pela área total da camada em 

análise (µm²/µm). NS, não significativo. 
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4.7 Expressão do CD1a+ 

 

 Os dados da expressão de CD1a+ em VAG e LNs broncopulmonares 

nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 3, anexo D.  

O CD1a+ corou as células dendríticas imaturas no grupo asma e grupo 

controle nas VAG e nos LNs broncopulmonares (Figura 7). Não houve 

diferença na expressão de CD1a+ dos LNs broncopulmonares entre pacientes 

asmáticos e controles (Gráfico 5-B). Também não houve diferença na 

expressão de CD1a+ em nenhuma das 3 camadas (interna, muscular e 

externa) das VAG entre pacientes asmáticos e controles (Gráfico 5-A). 
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Figura 7. Expressão de CD1a+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD1a+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 5. Expressão do CD1a+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG e dos LNs broncopulmonares na asma 

fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma fatal e as 

caixas em branco representam os controles. Em A e B, a linha horizontal 

dentro da caixa representa a mediana, a caixa representa o interval 

interquartil e o eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Os dados 

são apresentados como área positiva corrigida pela área total da camada em 

análise (µm²/µm). NS, não significativo. 
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4.8 Expressão do CD4+   

 

 Os dados da expressão de CD4+ em VAG e LNs broncopulmonares 

nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 3, anexo D. 

O CD4+ corou os linfócitos tipo T4 no grupo asma e no grupo controle 

nas VAG e nos LNs broncopulmonares (Figura 8). Não houve diferença na 

expressão de CD4+ nos LNs broncopulmonares entre pacientes asmáticos e 

controles (Gráfico 6-B). Houve diferença na expressão de CD4+ na camada 

externa (p=0,03) das VAG dos pacientes asmáticos em relação aos controles. 

As demais camadas (muscular e interna) das VAG não apresentaram 

diferença da expressão de CD4+ entre asmáticos e controles (Gráfico 6-A). 
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Figura 8. Expressão de CD4+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD4+ em LNs broncopulmonares na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 6. Expressão do CD4+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG e dos LNs broncopulmonares na asma 

fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma fatal e as 

caixas em branco representam os controles. Em A, a linha horizontal dentro 

da caixa representa a mediana, a caixa representa o interval interquartil e o 

eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Os dados são apresentados 

como área positiva corrigida pela área total da camada em análise (µm²/µm). 

NS, não significativo. 

 

 

 



51 

 

4.9 Expressão do CD8+ 

 

 Os dados da expressão de CD8+ em VAG e LNs broncopulmonares 

nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 3, anexo D. 

O CD8+ corou os linfócitos tipo T8 no grupo asma e grupo controle nas 

VAG e nos LNs broncopulmonares (Figura 9). Não houve diferença na 

expressão de CD8+ dos LNs broncopulmonares entre pacientes asmáticos e 

controles (Gráfico 7-B). Houve diferença na expressão de CD8+ na camada 

externa (p=0,02) das VAG dos pacientes asmáticos em relação aos controles. 

As demais camadas das VAG (muscular e interna) não apresentaram 

diferença na expressão de CD8+ entre asmáticos e controles (Gráfico 7-A). 
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Figura 9. Expressão de CD8+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD8+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 7. Expressão do CD8+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG na asma fatal (AF) e controles (Ctrl). 

As caixas em cinza representam a asma fatal e as caixas em branco 

representam os controles. Em A, a linha horizontal dentro da caixa representa 

a mediana, a caixa representa o interval interquartil e o eixo vertical se 

estende do menor ao maior valor. Os dados são apresentados como área 

positiva corrigida pela área total da camada em análise (µm²/µm). NS, não 

significativo. 
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4.10 Expressão do CD20+ 

 

  Os dados da expressão de CD20+ em VAG e LNs broncopulmonares 

nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 4, anexo E. 

O CD20+ corou os linfócitos tipo B no grupo asma e grupo controle nas 

vias VAG e nos LNs broncopulmonares (Figura 10). Não houve diferença na 

expressão de CD20+ dos LNs entre pacientes asmáticos e controles (Gráfico 

8-B). Houve diferença na expressão de CD20+ na camada externa (p=0,02) 

das VAG dos asmáticos em relação aos controles. Não houve diferença na 

expressão do CD20+ nas demais camadas das VAG (muscular e interna) 

entre asmáticos e controles (Gráfico 8-A). 
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Figura 10. Expressão de CD20+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD20+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 8. Expressão do CD20+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG e LNs broncopulmonares na asma 

fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma fatal e as 

caixas em branco representam os controles. Em A e B, a linha horizontal 

dentro da caixa representa a mediana, a caixa representa o intervalo 

interquartil e o eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Os dados 

são apresentados como área positiva corrigida pela área total da camada em 

análise (µm²/µm). NS, não significativo. 
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4.11 Expressão do CD23+ 

 

Os dados da expressão de CD23+ em VAG e LNs broncopulmonares 

nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 4, anexo E. 

O CD23+ corou os linfócitos tipo B em repouso ainda não ativados por 

antígenos e receptores de baixa afinidade de IgE nas VAG no grupo asma e 

grupo controle. Nos LNs broncopulmonares o CD23+ corou as células 

dendríticas foliculares presentes no centro germinativo (Figura 11). Não houve 

diferença na expressão de CD23+ dos LNs broncopulmonares entre pacientes 

asmáticos e controles (Gráfico 9-B). Houve diferença na expressão de CD23+ 

na camada externa (p<0,01) das VAG dos asmáticos em relação aos 

controles. Não houve diferença na expressão de CD23+ nas demais camadas 

(muscular e interna) das VAG entre asmáticos e controles (Gráfico 9-A).   

 

 

 

 

 

 



58 

 

Figura 11. Expressão de CD23+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de CD23+ em LN broncopulmonar  na asma fatal (C-D). AC, área 

cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada muscular. 

Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em todas as 

fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 9. Expressão do CD23+ nas camadas interna (CI), camada muscular 

(CM) e camada externa (CE) das VAG e dos LNs broncopulmonar na asma 

fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma fatal e as 

caixas em branco representam os controles. Em A, a linha horizontal dentro 

da caixa representa a mediana, a caixa representa o interval interquartil e o 

eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Em B, os dados são 

apresentados como média e desvio padrão. Os dados são apresentados 

como área positiva corrigida pela área total da camada em análise (µm²/µm).  

NS, não significativo. 
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4.12 Expressão de VCAM-1+ 

 

Os dados da expressão de VCAM-1+ em VAG e LNs 

broncopulmonares nos dois grupos analisados estão apresentados na tabela 

4, anexo E. 

O VCAM-1+ corou as paredes endoteliais com características 

inflamatórias no grupo asma e grupo controle nas VAG e nos LNs 

broncopulmonares (Figura 12). Não houve diferença na expressão de VCAM-

1+ dos LNs broncopulmonares entre pacientes asmáticos e controles (Gráfico 

10-B). Também não houve diferença na expressão de VCAM-1+ em nenhuma 

das 3 camadas (externa, muscular e interna) das VAG dos asmáticos e 

controles (Gráfico 10-A). 
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Figura 12. Expressão de VCAM-1+ em VAG na asma fatal (A) e controle (B). 

Expressão de VCAM-1+ em LN broncopulmonar na asma fatal (C-D). AC, 

área cortical; CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada 

muscular. Estas abreviações se referem as camadas correspondentes em 

todas as fotomicrografias (A-D). 
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Gráfico 10. Expressão do VCAM-1+ nas camadas interna (CI), camada 

muscular (CM) e camada externa (CE) das VAG e nos LN broncopulmonares 

na asma fatal (AF) e controles (Ctrl). As caixas em cinza representam a asma 

fatal e as caixas em branco representam os controles. Em A e B, a linha 

horizontal dentro da caixa representa a mediana, a caixa representa o 

intervalo interquartil e o eixo vertical se estende do menor ao maior valor. Os 

dados são apresentados como área positiva corrigida pela área total da 

camada em análise (µm²/µm). NS, não significativo. 
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4.13 Correlações 

 Nos pacientes asmáticos foram encontradas algumas correlações 

interessantes principalmente relacionadas aos LNs broncopulmonares. 

Correlações significativas inversas ocorreram entre as células dendríticas 

imaturas CD1a+ nas camadas externas (CE) e camadas internas (CI) das 

VAG e a densidade de eosinófilos nos LNs broncopulmonares (Gráfico 11-A e 

B). Houve uma correlação positiva entre linfócitos T CD4+ e células 

dendríticas maduras CD83+ nos linfonodos dos asmáticos (Gráfico 11-C). As 

células dendríticas maduras CD83+ também correlacionaram-se com as 

células dendríticas de Langerhans CD207+ nos linfonodos dos asmáticos 

(Gráfico 12-A). As 3 camadas (externa, muscular e interna) das VAGs dos 

asmáticos correlacionaram-se com seus respectivos LNs em relação as 

células dendríticas de Langerhans CD207+ (Gráfico B-D). 

 Não foi encontrada nenhuma correlação clínica entre os marcadores 

analisados. 
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Gráfico 11. Correlações entre as células dendríticas imaturas CD1a+ nas 

camadas externas – CE (A) e camadas internas-CI (B) das VAG e a 

densidade de eosinófilos nos LNs broncopulmonares. Correlação positiva 

entre linfócitos T CD4+ e células dendríticas maduras CD83+ nos LNs 

broncopulmonares dos asmáticos (C). 

 

 

 



65 

 

Gráfico 12. Correlação entre as células dendríticas maduras CD83+ com as 

células dendríticas de Langerhans CD207+ nos LNs broncopulmonares (A). 

Correlação das células dendríticas de Langerhans CD207+ nas 3 camadas 

das VAG dos asmáticos, camada interna - CI (B), camada muscular - CM (C) 

e camada externa – CE (D)  com LNs broncopulmonares asmáticos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo nós analisamos a expressão celular dos principais 

componentes envolvidos no processo inflamatório da asma (eosinófilos, 

alguns tipos de células dendríticas, linfócitos B CD20+, linfócitos T CD4+, 

linfócitos T CD8+, marcação de CD23+ e VCAM-1+) nas grandes vias aéreas 

e nos linfonodos broncopulmonares de onze asmáticos que morreram numa 

crise de asma fatal.  Nos linfonodos broncopulmonares a única alteração 

encontrada dentre todas as células analisadas foi o aumento de eosinófilos na 

asma.Os eosinófilos também estiveram aumentados nas 3 camadas das 

grandes vias aéreas dos asmáticos. Houve um aumento de linfócitos B 

CD20+, linfócitos T CD4+, linfócitos T CD8+, marcação de CD23+, assim 

como células dendríticas derivadas de monócitos Fator XIIIa+ nas camadas 

externas das vias aéreas dos asmáticos, sem alterações dessas mesmas 

células nos linfonodos. De nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo que 

avalia os linfonodos broncopulmonares de asmáticos em humanos. 

Os trabalhos existentes sobre LNs broncopulmonares e sobre o tráfego 

celular diante de um evento alérgico em asma foram todos realizados em 

animais. Por meio de modelos experimentais de broncoprovocação, animais, 

principalmente camundongos, são expostos a alérgenos como ovalbumina 

(OVA) e os eventos celulares são descritos. Esses são os únicos exemplos 

que possuímos para comparação de linfonodos broncopulmonares na asma. 
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Eosinófilos, dentre todas as outras células estudadas, foram as únicas 

células aumentadas nos linfonodos broncopulmonares dos asmáticos quando 

comparados ao grupo controle.  

Shi e colaboradores (2000) realizaram um estudo em camundongos 

examinando por meio de fluorescência o tráfego de eosinófilos da traquéia até 

o linfonodo peritraqueal após um evento alérgeno provocado por OVA. Nesse 

trabalho, além de ter sido evidenciada a movimentação de eosinófilos em 

direção aos linfonodos, também foi identificado substâncias no interior dos 

eosinófilos que podem sinalizar a capacidade de apresentação de antígenos 

OVA aos linfócitos T.  

Outro estudo também em animais reproduziu o experimento de 

broncoprovocação para avaliar a capacidade dos eosinófilos apresentarem 

antígenos. Discordando com os estudos de Shi et al (2000), os eosinófilos 

apresentaram uma baixa capacidade de apresentar antígenos aos linfócitos T. 

Entretanto, no decorrer da metodologia desse grupo de pesquisa, notou-se 

que foram utilizados eosinófilos presentes no lavado bronco-alveolar BALF e 

não nos linfonodos (van Rijt et al., 2003). 

Corroborando com a característica de apresentação de antigeno, Duez 

et al.(2004) em seu estudo com camundongos encontraram uma forte 

capacidade de eosinófilos migrarem das vias aéreas para os linfonodos 

broncopulmonares e apresentarem antigenos aos linfócitos T através da alta 

expressão de MHC-tipoII. 



69 

 

Os eosinófilos podem expressar MHC-tipoII e co-estimular algumas 

moléculas, sugerindo-se com essas características que essas células podem 

atuar como apresentadoras de antígenos em modelos experimentais 

alérgicos. Os estudos com animais demonstraram eosinófilos no interior de 

linfonodos broncopulmonares principalmente na area paracortical abundante 

em linfócitos T (van Rijt et al., 2003; Wang et al., 2007).  

Eosinófilos representam uma classe celular muito estudada na asma 

pois liberam mediadores e citocinas que provocam alterações patológicas e 

funcionais nas vias aéreas (Filipovic e Cekic, 2001). Sabe-se que essas 

células estão presentes em situações parasitárias e em reações alérgicas e 

podem, eventualmente, servirem de fracos apresentadores de antígenos. Os 

eosinófilos encontrados em linfonodos broncopulmonares parecem originar-se 

principalmente a partir do lúmem das vias aéreas e expressam maiores níveis 

de MHC-tipoII e moléculas coestimuladoras quando comparados aos 

eosinófilos encontrados nas vias aéreas, no sangue ou no BALF, sugerindo 

que possa haver um fenótipo específico de célula (Shi et al., 2000; Liu et al., 

2006). 

Em humanos, estudos in vitro também demonstrarm que os eosinófilos 

expostos a um ambiente rico em citocinas podem expressar a molécula HLA-

DR sendo que os eosinófilos dos asmáticos apresentam um alto nível dessas 

moléculas (van Rijt et al., 2003). 

Além do aumento nos linfonodos, nosso estudo também evidenciou o 

aumento de eosinófilos nas três camadas das grandes vias aéreas dos 
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asmáticos. Esse achado já é amplamente conhecido e diversas informações 

sabe-se a esse respeito inclusive relacionando a eosinofilia com a 

gravidadeda doença. Os eosinófilos estão definitivamente envolvidos com a 

resposta inflamatória, com a perpetuação da inflamação nas vias aéreas, com 

a estimulação de plasmócitos e, em animais, os eosinófilos também estão 

relacionados fracamente com a apresentação de antígenos (Simões et al., 

2005; Kelly et al., 2010). 

Ainda faltam evidências e mais trabalhos para podermos especular que 

eosinófilos possuam a função de células apresentadoras de antígenos num 

episódio agudo e fatal de asma em humanos. Entretanto, há um forte debate 

sobre sua eficácia como apresentadores de antígenos (Shi et al., 2000; van 

Rijt et al., 2003).  

Em nosso trabalho quantificamos alguns tipos de células dendríticas 

nas vias aéreas grandes e nos LN broncopulmonares, tais como células 

dendríticas mielóides maduras (CD83+) e imaturas (CD1a+),  células de 

Langerhans (CD207+) e células dendríticas intersticiais derivadas de 

monócitos (Fator XIIIa+). Nós encontramos um aumento na expressão celular 

das células dendríticas intersiciais derivadas de monócitos Fator XIIIa+ nas 

camadas externas das vias aéreas sem alterações nos LN broncopulmonares 

do grupo dos asmáticos. Nâo houve também nenhum aumento dos outros 

subtipos de células dendríticas nas vias aéreas ou nos LN broncopulmonares 

em nenhum dos grupos. 
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Esse aumento de células dendríticas somente do tipo derivadas de 

monócitos Fator XIIIa+ pode ser explicado através de alguns estudos prévios. 

Células Fator XIIIa+ tem sido melhor caracterizadas em estudos com pele 

humana e representam uma população específica conhecida como células 

dendríticas intersticiais, distintas das células de Langerhans e que 

compartilham algumas características comuns aos fagócitos mononucleares 

(Nestle et al., 1993; Tager et al., 1999; Duperrier et al., 2000; Condon et al., 

2011). A presença dessas células em pulmões humanos foi descrita a partir 

de estudos in vitro pelos autores Vermaelen e Pauwels, 2005. 

Não existem estudos que quantificaram as células Fator XIIIa+ em 

humanos na asma (Lipscomb e Masten, 2002). Estudos em camundongos 

mostraram que as células dendríticas podem ser derivadas através de dois 

precursores: um precursor comum de célula dendrítica que dará origem tanto 

a célula dendrítica mieloide quanto a plasmocitoide; e um precursor de uma 

linhagem monocitária (Tager et al., 1999; Geissmann et al., 2010). Em 

estados de homeostase, as células dendríticas presentes nas mucosas dos 

tecidos são provenientes de um precursor comum de célula dendrítica. No 

entanto, quando o organismo é exposto a condições inflamatórias, ocorre uma 

proliferação de grande quantidade de células dendríticas derivadas de 

monócitos que podem expressar Fator XIIIa+ (Grassi et al., 1998, Tager et al., 

1999,  Auffray et al., 2009, Geissmann et al., 2010). Essa célula talvez possua 

uma função imunológica complementar as células dendríticas mielóides 

(Cerio et al., 1989, Plotnicky et al., 2001) e, em nossos pacientes, numa crise 
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exacerbada, estariam sendo recrutadas do sangue, atuando localmente, o 

que explicaria seu aumento nas vias aéreas dos asmáticos. 

Mesnil e colaboradores (2012) mostraram que células dendríticas 

residentes são capazes de induzir a resposta Th2 enquanto que as células 

dendríticas derivadas de monócitos não apresentam essa mesma 

capacidade. Ambas as populações também diferem nas suas propriedades 

migratórias. As células dendríticas derivadas de monócitos parecem manter-

se principalmente no pulmão após a exposição ao alérgeno, reativando 

linfócitos T específicos aos antígenos, promovendo uma resposta 

predominantemente local (Thornton et al., 2012). 

Nâo há nenhuma informação semelhante em seres humanos, 

entretanto os dados encontrados em nosso trabalho estão concordantes/ em 

linha com o que foi descrito previamente em animais. É possível que em 

indivíduos previamente sensibilizados, a re-exposição ao antigeno resultaria 

no recrutamento de células dendríticas derivadas de monócitos presentes no 

sangue. Essas células dendríticas derivadas de monócitos promoveriam um 

reativamento de células linfóides condicionadas. 

Interessantemente as alterações na quantificação de células Fator 

XIIIa+ foram encontradas somente nas camadas externas das grandes vias 

aéreas. As justificativas para esse achado nesses locais em oposição a 

camada interna das vias aéreas não são totalmente conhecidas. Mais de um 

estudo descreve que a captura do antigeno nas vias aéreas pode ocorrer na 

traquéia (Lambrecht et al, 1998; Holt e Jones, 2000). Entretanto, num modelo 
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de estudo em camundongos por sensibilização alérgica com OVA, mostrou 

que nos pulmões, células dendríticas alveolares CD11+c de linhagem 

monocítica são mais eficazes na captura de antígenos quando comparadas 

as células dendríticas presentes nos brônquios (Thorton et al., 2012). 

Após a captura do antigeno, as células dendríticas deslocam-se entre  

as regiões ao redor das vias aéreas. Acredita-se que a apresentação do 

antigeno para as células T a este nível provavelmente possa permitir 

respostas imunes locais e adaptativas a alérgenos. Essa resposta ocorreria 

rapidamente sem a necessidade das células dendríticas migrarem para os 

linfonodos broncopulmonares (Mesnil et al., 2012). Se isto é aplicável em 

seres humanos, ainda não existem dados. Entretanto esse achado de 

respostas imunológicas locais em estudos em animais poderia explicar o 

aumento de linfócitos CD4+, CD8+ e Fator XIIIa+ nas camadas externas das 

vias aéreas sem as mesmas alterações nos respectivos linfonodos. 

O tráfego celular que ocorre entre vias aéreas e linfonodos 

broncopulmonares após o evento alérgico na asma só foi descrito em 

animais. Modelos experimentais em camundongos demonstraram o aumento 

de células dendríticas MHCII+/CD11+ nos linfonodos torácicos dois dias após 

a exposição a OVA (Hammad et al., 2003). Outro trabalho com esse mesmo 

tipo de célula dendrítica demonstrou o aumento dessa célula no linfonodo 

cerca de 6 horas após a provocação alérgica com OVA, com um máximo de 

número de células em 24 horas (Vermaelen et al., 2001). 
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Em nosso estudo, não encontramos o aumento de nenhum subtipo de 

célula dendrítica mieloide nos linfonodos broncopulmonares. Nossos 

pacientes asmáticos tiveram uma mediana de 96 horas desde o início da crise 

até o óbito. Em humanos, desconhece-se quanto tempo as células dendríticas 

levam para migrarem das vias aéreas para os linfonodos broncopulmonares 

após o evento alérgico. Também não encontramos correlação entre o tempo 

de crise e aumento de algum subtipo de célula dendritica. Postulamos que 

talvez, em nossos pacientes asmáticos que faleceram, as células dendríticas 

já tenham sido estimuladas e já migraram para o linfonodos para apresentar 

os antigenos a célula T. Essa suposição pode ser reforçada  pela existência 

de correlação entre células dendríticas maduras CD83+ e linfócitos T CD4+ 

nos linfonodos dos asmáticos sugerindo  apresentação de antígenos em 

algum momento a este nível. 

Apesar de não haver aumento na densidade celular, encontramos em 

nosso estudo correlações de células dendríticas CD83+ e CD207+ entre vias 

aéreas e linfonodos broncopulmonares. Essas correlações reforçam a 

hipótese de que tenha ocorrido algum mecanismo de tráfego de células 

dendríticas entre pulmão e linfonodos anterior ao óbito dos pacientes. 

Em relação as vias aéreas, alguns trabalhos sobre células dendríticas 

demonstraram o aumento dessas células em animais após broncoprovocação 

com alérgenos principalmente do tipo OVA (Hammad et al., 2003). Janhsen e 

colaboradores (2001) demonstraram pela primeira vez o aumento de células 

dendríticas em vias aéreas em humanos. O aumento das células foi detectado 
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através de biópsias cerca de 4 a 5 horas após o evento de broncoprovocação. 

Outros trabalhos em humanos, com escarro induzido detectaram aumento de 

células dendríticas em 24 horas, resultado que sugere o aumento dessas 

células nas vias aéreas (Bratke et al, 2007). 

Entretanto, apesar de resultados de outros trabalhos apontarem para o 

aumento de célula dendrítica nas vias aéreas após um evento alérgico, ainda 

encontramos algumas discordâncias sobre os tipos de células dendríticas 

presentes na asma e como ocorre o comportamento dessa célula. Yerkovich 

et al (2009), realizaram trabalhos em animais e observaram o aumento de 

células dendríticas mielóides tipo 2 (mDC2s) identificadas pela expressão de 

BDCA-3 no sangue, nas vias aéreas e no lumen da via aérea. Dua e 

colaboradores (2013) reproduziram o mesmo método em humanos e 

encontraram alguns resultados diferentes do trabalho prévio de Yerkovich. A 

mesma célula dendrítica mDC2s apresentou-se diminuída após a 

broncoprovocação no sangue dos asmáticos, postulando-se então que essas 

células tenham migrado do sangue periférico para as vias aéreas. Entretanto, 

essa relação é uma especulação, pois não se sabe ao certo o que aconteceu 

com as células dendríticas após a broncoprovocação. 

Em nosso trabalho, analisamos alguns tipos de células dendríticas que, 

talvez, não sejam de fenótipos mais prevalentes nos asmáticos. Devido ao 

fato de possuírem uma classe muito heterogênea, pode ser que as células 

dendríticas estudadas não façam parte da resposta imune na doença asma. 
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A expressão de CD23+ na forma ligada a membrana, é conhecido 

como receptor de baixa afinidade para IgE, podendo expressar  linfócitos B 

em repouso e, no interior dos linfonodos, podendo estar presente nas células 

dendríticas foliculares. Esse receptor CD23+ possui um efeito regulatório e 

inibitório na síntese de IgE (Tunon-de-lara et al., 1996; Djukanovic et al., 

2004, Gould e Sutton, 2008). Nesse estudo, nós mostramos o aumento da 

expressão de CD23+ (FCRII) em todas as camadas das vias aéreas dos 

asmáticos em relação aos controles. Nenhuma diferença foi encontrada na 

expressão de CD23+ nos linfonodos. Nas vias aéreas grandes, den Otter et al 

(2010), demonstraram o aumento da expressão do receptor de alta afinidade 

para IgE em asmáticos comparados a controles. Nosso resultado corrobora 

com esse estudo demonstrando que nossos pacientes, durante uma crise 

exacerbada de asma, tiveram a expressão de receptores de baixa afinidade 

para IgE provavelmente numa tentativa inibitória do aumento excessivo dessa 

imunoglobulina. 

Linfócitos T CD8+, linfócitos T CD4+ e linfócitos B CD20+ também 

apresentaram suas expressões celulares aumentadas nas vias aéreas mas 

não nos linfonodos.  Linfócitos T CD8+ apresentaram suas densidades 

aumentadas nas camadas externas das vias aéreas dos asmáticos. Esses 

linfócitos têm sido evidenciados em maior número em tecidos pulmonares de 

asmáticos quando comparados a controles (O´Sullivan et al., 2001). Já foi 

demonstrado também que esses linfócitos podem estar associados com o 

declínio da função pulmonar em asmáticos, culminando com a severidade da 

doença (van Rensen, 2005). Linfócitos CD8+ podem modificar o padrão de 
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citocinas na decorrência de uma infecção viral em asmáticos, podendo 

perpetuar o processo inflamatório através da produção de interleucinas 

(especialmente IL-5) e na produção de eosinofilia nas vias aéreas (Azzawi et 

al., 1990; Coyle et al., 1995; Ying et al., 1995; Schawarze et al., 1999). 

Linfócitos T CD4+ tiveram suas expressões aumentadas nas camadas 

externas das vias aéreas dos asmáticos sem aumento nos linfonodos. 

Estudos prévios também obtiveram resultado semelhante em relação ao 

aumento de linfócitos T CD4+ em asmáticos, demonstrando que esse linfócito 

apresenta um papel importante na resposta inflamatória da asma (Bentley et 

al., 1992; Amin et al., 2000; Cho et al., 2002). Após episódio de 

broncoprovocação alérgica, asmáticos evoluem com diminuição de linfócitos 

CD4+ no sangue periférico e concomitante aumento no lavado broncoalveolar 

(Gerblich et al., 1991).  

Linfócitos B CD20+ também obtiveram um aumento significativo nas 

vias aéreas nos asmáticos quando comparados aos controles. Esses 

linfócitos participam da inflamação na asma através da produção de IgE em 

resposta a IL-4 (Pearlman, 1999). Trabalhos prévios demonstram o aumento 

de linfócito B CD20+ em vias aéreas grandes e aumento no escarro induzido 

em asmáticos quando comparados a controles (Kidney et al., 1996; Simões et 

al.,2005). 

O aumento dos linfócitos T CD4+, T CD8+ e B CD20+ apenas nas vias 

aéreas dos asmáticos em nosso trabalho, corrobora com a “suposição” de 
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haver um mecanismo imunorregulatório da mucosa local durante uma 

exacerbação de asma. 

A molécula de adesão VCAM-1 não apresentou diferença na sua 

expressão nas vias aéreas e nos linfonodos entre asmáticos e controles.  Os 

resultados encontrados neste trabalho sugerem que o VCAM-1 não esteja 

envolvido na regulação do tráfego de células para os pulmões ou linfonodos 

broncopulmonares na asma fatal. 

Esse estudo apresenta algumas limitações: não conseguimos analisar 

um importante subtipo de célula dendrítica, conhecida como plasmocitoide. 

Células dendríticas representam um grupo muito diversificado de células e o 

uso de parafina em nosso material, limita a utilização de alguns marcadores 

como o marcador para célula dendrítica plasmocitoide (CD123+). De acordo 

com a literatura encontrada e informações obtidas com outros grupos de 

pesquisa em dermatologia, células dendríticas plasmocitoides representam 

um grupo de difícil identificação em estudos imunohistoquímicos. Os 

resultados para a identificação dessas células são conseguidos em materias 

conservados congelados e não emblocados em parafina. A identificação 

dessa célula poderia sinalizar algum outro resultado na asma humana. Apesar 

dessa limitação, alguns achados em trabalhos sobre celulas dendriticas em 

tecido pulmonar demonstraram que a quantidade de células dendríticas 

mielóides é bem maior que as plasmocitoides (Demedts et al., 2005; Masten 

et al., 2006). 
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A entrevista realizada com o familiar após o óbito do paciente obteve 

informações sobre a doença prévia, a frequência das crises, as medicações 

utilizadas, hábitos do paciente e duração da última crise fatal. Entretanto, não 

obtivemos informações mais detalhadas como a classificação da asma 

baseada na prova de função pulmonar, exames complementares e, 

principalmente, informações sobre o estado alérgico dos pacientes. Sem o 

diagnóstico alérgico, desconhecemos quais foram os “gatilhos” específicos do 

ataque fatal que podem ter influenciado em populações específicas de células 

dendríticas nos pulmões e nos linfonodos broncopulmonares. Sabemos que a 

atopia em muitos casos, pode influenciar na população celular.  Essa é uma 

limitação existente, embora Tsoumakidou et al (2007) tenha demonstrado em 

seu trabalho com biópsia de tecido pulmonar, não haver diferença de células 

dendríticas maduras CD83+ e linfócitos B entre indivíduos asmáticos atópicos 

e não atópicos. 

Estudos em pacientes que falecem durante uma crise de asma nem 

sempre apresentam as mesmas características clínicas da doença em vida 

(Messer et al., 1960). Em nosso grupo de pacientes, apesar de apresentarem 

como mediana 22 anos com a doença, uma minoria fazia uso regular de 

corticosteróide oral ou inalatório, razão que caracteriza que talvez, nossos 

pacientes não apresentassem de fato uma história de asma grave mas sim, 

de uma doença inadequadamente tratada capaz de desencadear uma crise 

fatal. 
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Nosso estudo identifica o final instantâneo da exacerbação aguda e 

severa e, obviamente não nos informa sobre todo o ocorrido no processo 

dinâmico, ou seja, a movimentação celular desde o início da crise até o óbito.  

Por outro lado, tecidos de autópsia de asmáticos representam a única 

alternativa para estudar esse aspecto da asma em humanos. 
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 6 Conclusões 

 

 - Indivíduos falecidos devido a uma crise de asma apresentaram maior 

expressão de eosinófilos nos linfonodos broncopulmonares. 

 

 - Indivíduos falecidos de asma apresentaram maior expressão nas vias 

aéreas grandes de eosinófilos e dos marcadores Fator XIIIa+, CD4+, CD8+, 

CD20+, CD23+ sem um aumento correspondente nos linfonodos 

broncopulmonares. 

 

 - As características clínicas dos pacientes não foram associadas a 

expressão de nenhum marcador estudado nesse trabalho. 
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Anexo A 
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Anexo B 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE ÓBITOS POR ASMA 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA 

 

Nome:________________________________________________ 

 

1. Diagnósticos anteriores: 

(  ) Asma    (  ) Bronquite   (  ) Bronquite asmática   (  ) Rinite   (  ) Sinusite 

(  ) Outros:_____________________________________________________ 

Sintomas:______________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

2. Há quanto tempo recebeu este(s) diagnóstico(s)?__________________ 

 

3. Tabagismo: 

(  ) Fumante   (  ) Ex-fumante   (  ) Nunca fumou 

Total de maços por dia:__________________________________________ 

Total de anos de tabagismo:______________________________________ 

 

4. Profissão (elementos que possam ter relação com a doença): 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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5. Medicamentos que tomava nos seis meses anteriores ao óbito (e 
doses):________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

6. Internações no ano anterior ao óbito (número e tempo de 
internação):_____________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

7. Foi alguma vez internado em UTI? _____________________________                   
Quando? ______________________________________________________ 

 

8. Há quanto tempo estava com sintomas de crise antes do óbito (descrever 
quando começou a crise e quais sintomas apresentava: tosse, falta de ar, 
chiado, aperto no peito) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

9. Estava sob acompanhamento médico?_______________ Foi atendido(a) 
pelo seu médico durante a crise que o(a) levou ao 
óbito?_________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

10. Se faleceu em casa, por que não foi levado(a) ao 
hospital?_______________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

11. Se faleceu no hospital, quanto tempo após ter sido 
internado?______________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

12. Hospital onde faleceu:________________________________________ 
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Anexo C 

 

Tabela 2.Expressão de Eosinófilos (mm2); expressão de Fator XIIIa+, CD 83+, 
CD 207+ (µm2/µm) nas vias aéreas grandes e linfonodos broncopulmonares 
no controle e na asma  

 Controle Asma 

Eosinófilo CI 11,65±12,56        792,89±463,24* 

Eosinófilo CM 1,27±1,83             17,35±18,19† 

Eosinófilo CE 4.94(11)          301,29(321)* 

Eosinófilo LN 0.00000296(0.000016)              0.00009276(0.000216)* 

Fator XIIIa+ CI 0.002(0.009)       0.003(0.004) 

Fator XIIIa+ CM 0.002240(0.0057)    0.002390(0.0468) 

Fator XIIIa+ CE 0.008184(0.0173)       0.021998(0.0618)‡ 

Fator XIIIa+ LN 0.06396(0.216)          0.04184(0.107) 

CD83+ CI 0.0005(0.005)         0.004(0.01) 

CD83+ CM 0.004(003)             0.003(0.008) 

CD83+ CE 0.003(0.002)          0.006(0.01) 

CD83+ LN 0.03±0.03              0.30±0.02 

CD 207+ CI 0.002(0.009)       0.003(0.004) 

CD 207+ CM 0.0007±0.001    0.0004±0.0005 

CD207+ CE 0.002(0.003)       0.001(0.004) 

CD 207+ LN 0.02(0.01)          0.01(0.02) 

Dados apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (interval 
interquartil).Abreviações: CE, camada externa; CI, camada interna; CM, 
camada muscular; LN, linfonodo. 

*p<0,00 

†p=0,01 

‡p<0,05 
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Anexo D 

 

Tabela 3 . Expressão de CD1a+, CD4+, CD8+ nas vias aéreas grandes e 
linfonodos broncopulmonares no controle e na asma (µm2/µm).           

 Controle Asma 

CD1a+ CI 0.0009(0.011)   0.0015(0.003) 

CD1a+ CM 0.001± 0.001       0.001±0.0007 

CD1a+ CE 0.001± 0.001       0.001±0.0007 

CD1a+ LN 0.0009(0.011)   0.0015(0.003) 

CD4+ CI 0.0040152±0.00213168 0.0082999±0.00469564 

CD4+ CM 0.0003496±0.00011422 0.000285(0.0003) 

CD4+ CE 0.0032333(0.00562) 0.0129708(0.00889)* 

CD4+ LN 0.1121699±0.06346491 0.0958669±0.3999478 

CD8+ CI 0.0042683±0.00227741 0.0082891±0.00515993 

CD8+ CM 0.000329(0.0003) 0.000285(0.0003) 

CD8+ CE 0.003730±0.0022270 0.009082(0.0033519)† 

CD8+ LN 0.0130856(0.02690) 0.0238648(0.02682) 

Dados apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (interval 
interquartil). 

Abreviações: CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada 
muscular; LN, linfonodo. 

 

*p=0,03 

†p=0,02 
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Anexo E 

 

Tabela 4. Expressão do CD20+, CD23+ e VCAM-1+ nas vias aéreas grandes 
e linfonodos broncopulmonares (µm2/µm).           

 Controle Asma 

CD 20+ CI 0.000490032(0.0010763)          0.001741138(0.0026554) 

CD 20+ CM 0.000011911(0.0000611)      0.000013396(0.0000395) 

CD 20+ CE 0.001405795±0.0010733525        0.005334684±0.0042737522* 

CD 20+ LN 0.8984514(0.066145)         0.8993708(0.047787) 

CD 23+ CI 0.001215(0.0019)      0.001634(0.0033) 

CD 23+ CM 0.000051(0.0009)        0.000214(0.0001) 

CD 23+ CE 0.001177(0.0009)       0.003561(0.0111)† 

CD 23+ LN 0.06391(0.32433)   0.08213(0.060652) 

VCAM-1+ CI 0.002(0.01)          0.005(0.02) 

VCAM-1+ CM 0.0004(0.003)      0.000214(0.0001) 

VCAM-1+ CE 0.001177(0.0009)       0.003(0.01) 

VCAM-1+ LN 0.024±0.026         0.025±0.025 

Dados apresentados como média ± desvio padrão ou mediana (interval 
interquartil). 

Abreviações: CE, camada externa; CI, camada interna; CM, camada 
muscular; LN, linfonodo. 

*p=0,02 

†p<0,01
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